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^3^ FORORD.

Vi kjender sålidt til det Liv, der i Middelalderen rørte sig i

vore Kiostere, at selv det mindste Bidrag til at oplyse det kan

være velkomment. Nu er det vel i og for sig intet Bevis for

Livsretningen i et Kloster, at en Bog har fundet Vej til det og

mulig i en af dets Bredre fundet en Oversætter, men ganske uden

Betydning er det dog ikke, når, som Tilfældet er her, der fra et

af vore Kiostere er efterladt en hel lille Samling af oversatte

Skrifter i en så bestemt Åndsretning, som de lyske Mystikeres

i det 13de og 14de Århundrede. Hvor sådanne Skrifter på en

Tid fandt forskjellige Oversættere eller blot Afskrivere, ter man

vel slutte, al vedkommende Klosterbredre har felt sig tiltrukne af

de Betragtninger, der afspejlede sig i dem.

Talen er her om et Håndskrift fra det 15de Århundrede, der

længe har ligget uændset i Arna-Magnæanske Samling (Nr. 783

i 4to). Den beremte Bogsamler har på en Seddel, som er på-

klistret Bindet, skrevet: "Bekommet fra Monsr. Christian Frost

(fra Friderichshald, hans Fader er Kiebmand i Friderichshald, og

meenes at have ejet Bogen) studioso Norvego, mediante Domino

Stubæo 1720." Bogen, der altså 1728 er reddet som en Brand

af Ilden, er skreven på Papir, 361 Blade, forsvarlig indbunden i

tykke Træplader med beherige Spænder, alt saglens Frugt af Da-



IV

tidens Klostorflid, Dens fuldstændige Indhold, — på en lille Und-

tagelse nær alt på Dansk — , er:

1. H, Suso, Gudelig Visdoms Bog, som her første Gang

udgives (Bl. 1-145).

2. Cisio Janus (Bl. 146-48), der i latinske Hiiske-Vers op-

regner de forskjellige Fest- og Helgen-Dage i al!e Årets

Måneder.

3. Bagsiden af Bl. 149 optages af et Brev, hvorved Albret

Skeel (til Hægnct og) Junget overdrager en Gård til

Peder Mogensen. Blandt Vidnerne nævnes der Hr.

Anders Prior i Grindeslev. Brevet har hidtil været

ubekjendt.

4. Thomas aKempis, Kristi Efterfelgelse (Bl. 150-262).

De tre første Bøger er skrevne med samme Håndskrift,

den fjerde Bog senere tilføjet af en fra den første for-

skjellig Hånd.

5. Efter Bl. 262 er idetmindste tre Blade bortskårne, som,

efter en lille Levning på Bl. 263 at dømme, har inde-

holdt en Homili, og en sådan findes endnu fuldstændig

"af Eydom" på Bl. 263-68.

Bl. 269 er blankt, og på Bagsiden af 270 slår kun:

aue maria gratia plena dominus tecum bene . .

og Begyndelsen af et Rim:

megh haffuær drømet iæn drøm i nat

thet var om ien kat

thet och om ion hundh oeh om ien tro . .

6. Bonaventuras Skrift "Kærlighedens Sting" (B. 271-311).

Og den samme som har skrevet denne Bonaventuras

Bog, har endnu tilføjet de lo sidste:

7. Gregors Traktat, "hvorfore udvalgte Menneskes Levnet



skal dreves i denne nærværende Time med Modgang og

Fristelser' (Bl. 311-327); og

8. Bonaventuras Formaninger til Klosterfolk (Bl. 327-61.)

I Bogen selv gives ingen Antydning om Tiden, da Skrifterne

er skrevne, mindre om hvem der har skrevet dem. Man ser på

Håndskrifterne, at der har været flere om Arbejdet, men hvem?

og hvor? og når?

Jeg vil da helst begynde med det sidste Spørgsmål, og derpå

svare, at Skrift-Trækkene og Skrivemåden lyder på Midten eller

måske første Halvdel af det lodc Århundrede. Og dermed stem-

mer også. at den i Brevet (Bl. 149) omtalte Albret Skeel levede

ved År 1470-80; hans Navn forekommer oftere i Dokumenter

Ira den^Tid. Men dette Brev er yngre end selve Håndskriftet og

indført på e( hvidt Blad i samme. På samme Brev støtter sig

fremdeles en Gisning om, hvor Bogen er skreven; thi at den er

skreven af Munke og altså i et eller andet Kloster, derom kan

der efter Tidens Lejlighed ikke være Tvivl; men Spørgsmålet er

blot, i hvilket Kloster? Mundarten i alle Skrifterne reber sig

tydelig som jydsk, (med sit ien, iet, ietir, ielerfull, iendregtig,

ienkorlig, iensfogher, mint, sint, minniske), og vel nærmest som

veste rjydsk, der har ondt ved al holde en r-Lyd borte i det

bløde d i Endelser, så Skriverne endog fristes til al stave: at-

trord og attror for attråed, rørdher for Rødder osv.).

Men er vi først komne vesterud, hvor del også falder naturligst at

gjengive Oceanus ved Vesterhav, da vil det omtalte Brev let

vise os ned til Salling-Land, og del Kloster der, del nævner,

nemlig Gr inde slev, øst på i Salling. Thi hvad skulde bevæge

Kloslerfolk andensteds til at indføre et iøvrigt ubetydeligt Brev i

en af sine Bøger? men al Prior Anders kunde have Lyst til al

tage sig en Afskrift af Brevet om en Handel, han selv havde

været tilkaldt som Vidne ved, falder helt rimeligt. Stollef på
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disse Grunde antager jeg, at Bogen er bleven li\ i Grindeslev

Kloster i Årene c. 1430-60.

Denne Prior Anders kjender Pontoppidan ikke (p. All. 4,

750 jf. Daugaards Klosterhislorie S. 362), uien i så ufuldstændig

en Liste som hans over Grindeslevs Priorer i det 15de Århun-

drede, vil det være let, at finde en Plads til ham. Pontoppidan

nævner kun: Petrus 1427, Mik. Juel 1469, Peder Mikkelsen 1477,

Chr. Jensen 1521, og rimeligst er det vel at sege Anders imel-

lem de to sidstnævnte, ievrigt var Grindeslev, der nu er en

Herregård, et gammelt berømt Kloster, en Fjerdingvej fra Flvalp-

sund. Man veed ikke, når det blev anlagt, men mener det herte

til de ældste i Landet. Dels Kirke, som står endnu, var indviet

til Apostelen Peder, og Munkene var af Augustins Orden, af de

såkaldte regelbundne Kanniker. Det var måske en Aflægger af

Vor Frue Kloster i Viborg, med hvis Domkirke det (navnlig efter

en Forbindelse, der blev indgået og ved Dokument stadfæstet i

Valdemar den Stores Tid ]176) stod i hær og neje Forbindelse.

Ved Reformationen delle det Skjebne med de andre. Klostere,

blev inddraget under Kronen, og efterhånden forlenet, pantsat og

tilsidst solgt til Adelsmænd.

Ter vi nu henføre Håndskriftet til det nævnte Kloster, har

vi deri et ganske smukt Vidnesbyrd om Brødrenes Syslen i det

Stille her til en given Tid, og ialfald et Mærke på den Åndsret-

ning, der gjorde sig gjeldende her i det femtende Århundrede.

Også den Mærkelighed har det, al det i Modsætning til vore fleste

andre Klosterskrifter fra den Tid, ikke tyder på nogen Indflydelse

fra Brigittinerne, eller rober nogen Påvirkning af svensk Tunge-

mål. Der er i min "Gammeldanske Læsebog" givet Prøver af

dets forskjellige Skrifter (S. 149-162, 166-180), men de fortjene

alle i deres Helhed at drages frem for Dagens Lys. Beg}ndelscn

sker her med det første, Henr. Sus os.
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Man har i Tyskland kaldt Mystikerne "Prosaens Minnesan-

gere", og tillægger dem vel med Rette stor Fortjeneste af Spro-

gels Uddannelse i deres Fædreland. Og det er jo ganske natur-

ligt, thi hvad enten de som åndelige Vejledere viste ret eller galt,

så var der And over dem , og det bevægede Liv i dem ar-

bejdede på at flnde eller al skabe sit Udtryk i Ordet. Tidt var

de vist heldige i dette Arbejde, når det lykkedes dem at hente

brugbart Sprogmalm trem af Modersmålets Gruber, og at forme

det til deres Brug. Men man tor ikke vente såmeget af deres

danske Efterlignere, da det altid gjør en kjendelig Forskjel, om

Tankerne fødes hos Manden selv og får Kjed og Klædebon i

hans Modersmål, eller han låner dem udenlands fra og tidt har

ondt nok ved selv at forstå dem, endnu tiere ved at få dem ud-

trykt, så Andre kan forstå dem. Men desuagtet må vi dog, efter

Tid og Lejlighed, ingenlunde kaste Vrag på et Forsøg som dode,

den jydske Broder har gjort for en 400 Ar siden.

Skriftet om "Gudelig Visdom" er et af Susos bekjendleste

og mest udbredte, og Forfatteren selv jo en af de berømteste

blandt de Tyske Mystikere fra 14de Århundrede, jævnaldrende med

Joh. Ruisbroeck og Joh. Tauler. Henrik Suso (Siisze, Seusz)

var født i Kostnits af en Svabisk Greveslægt v. Berg, 1300 eller

hdt forinden. Navnet Suso optog han efter sin møderne Slægt;

selv kalder han sin Moder -'en hellig Kvinde". I sit 13de Ar

blev han Dominikaner. Fra sin Fødeby kom han til Køln, hvor

man for hans Lærdoms Skyld vilde creere ham til Dr. i Theolo-

gien, men af Ydmyghed vægrede ban sig for al modtage den

Ære; hans Kald var "at omvende sig selv og Andre ved sin

Prædiken". Som Prædikant drog han om i sit Fædreland og

vandt stort Ry. "Nu skal Suso suse for eder" plejede han at

sige, og talrige Skarer lyttede til hans mægtige Ord. Selv ferte

han et strængt asketisk Liv, og spægede sig med Faste, Vægt og
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Tavshed. Han var iførl en grov Soldater-Kappe og bar Nat og

Dag en Jernlænke på den bare Krop. Han lå på Jorden, når

han sogte Hvile, og når han gjorde Pønitense, på et Kors besat

med Jern-Pigge. Han var en prevet Mand, plaget af hårde An-

fegtelser, men, fortælles der, også trøstet af høje Syner. Det

skal være om sig selv — Amandus — , han fortæller (S. 193)

at han af Kjærlighed til sin Frelser, i sin Hjertekule indristede

Jesu Navn, så Hjertet kunde ikke banke, uden at berøre det og

mindes Ham. Tre Lærere havde han, plejede han at sige, det

v^r den fromme Abbed Arsen ius, som lidt omtales i efterføl-

gende Skrift (149. 150. 151), hans Ordens Stifter Dominicus,

og den hellige Bernhard. Deres Tilladelse krævede han til at

tale, og kun når han fornam deres Bifald, turde han gjøre det.

Henrik Suso døde, såvidt man veed 1365 i Ulm, og der er

hans Grav. Ved en så hellig Mands Grav er det intet Under,

der skete Undere, 1613 åbnedes den, og — man fandt hans

Legeme ufortæret. Af Paven blev han erklæret for Helgen, under

Navn af St. Amandus, som han selv havde lillagt sig (s. S. 189.

193. 195 ff.) og hans Dag er 25de Januar, den Dag han døde.

H,;ins Skrifter samlede man begjerlig, og den flittige lybske Kar-

teuser-Munk L. Surius (1522-1578) udgav en Samling. De er

af Suso skrevne dels på Tysk dels på Latin. De Tyske oversalte

Surius på Latin. En af hans kvindelige Beundrere, Elisabet

Ståglin, beskrev hans Levnet. I vore Dage har M. Diepenbrock

besørget udgivet hans "Leben und Schriflen", med en Fortale af

Giirres (3. Oplag 1854). I Diepenbrocks Udgave findes vel også

Skriftet om Gudelig Visdom, der er hans Hovedværk, men i en

hel anden Skikkelse end den, hvori det her fremtræder på Dansk.

Suso har nemlig skrevet del først på Tysk, men siden aldeles

omarbejdet det på Latin, og sendt det i denne Skikkelse til sin

Ordensgeneral Dr. Hugo af Paris (s. S. 3, 30 ff.
;

jf. 4. 34).
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Forskjellen består nemlig ikke blot deri, at Kapitel-Inddelingen er

forskjellig i den tyske og latinske Udgave, eller at der i den sidste

er tilføjet et enkelt Kaijilel (og navnlig 1 Bog V), som fattes i

'den første, men Texlen er helt igjtnnem så forskjellig, at man

har ondt ved at finde den fællos Tråd i deui begge, Diepenbrock

hælder til den Formodning (Fortale VIII), at Afvigelsen kunde

være opstået ved Afskrivernes vilkårlige Ændringer; men det er

vist en megel ugrundet Gisning. Det eneste han har at stelte

den på, er, at Suso etsteds selv klager over, at "Enhver lægger til

og tager fra efter Tykke" i hans Skrift. Men Forskjellen består

ingenlunde blot i enkelte Tillæg og Borttagelsor, men er som sagt

gjennemgående i hele Udførelsen af Tankegangen, og desuden vilde

jo Felgen af Afskriver-Vilkårligheden bleven, al ingen af de mange

Afskrifter vilde have stemt indbyrdes overens, medens del nu er

således, al de tyske Afskrifter og Surius' latinske Udgave, som

er oversat fra den tyske Text, på ene Side stemmer med hinanden,

og på den anden de oprindelig latinske hos Quélif et Echard,

og andre Udgivere, og da navnlig også vor danske Oversættelse

fra del 15de Århundrede. Thi den jydske Munk har kun kjendt

Skriftet i dets latinske Skikkelse, som han helt igjennem noje har

fulgt, og stadig i Randen tilfejet de latinske Gloser, som han

måske var i Tvivl om det var lykkets ham ret at gjengive på

Dansk. Jeg har til Sammenligning benyttet en Udgave af "beati

ae seraphici Henrici Susonis, viri plane Apostolici . . . Ilorologium

ælernæ sapientiæ, eidem olim divinitus inspiralum"- , af Dominika-

neren R. Braun, trykt i Koln 1724.

Sporger man nu, hvorledes vor jydske Broder har skilt sig

ved delte Arbejde, al fordanske Tyskeren Susos mystiske Latin,

ja så skal det strax tiistås, at han har ikke leveret hvad vi

vilde kalde en flydende Oversættelse, som enhver Præsi nutildags

i Mag kunde epitomere til priiktisk Brug. Men dersom en og



anden måske af den Grund utålmodig skulde ville kaste hans Bog

fra sig, og demme, at Munken havde løst sin Opgave slet, da

burde han selv forst gjere blot et lille Forsøg på at gjengive Susos

Sprog, det være L.ilin eller Tysk, på godt Dansk, så vilde han

maske erfare, at Opgaven er heller ikke så let. Det er vanske-

ligt nok at følge Susos Tankegang, det er værre i det enkelte at

forslå Udtrykkene for den, og tidt næsten umuligt at gjengive dem

selv nu, efiernt der har været studeret, mediteret, spekuleret og

filosoferet på Dansk i 400 Århundrede, siden Munken i Grindes-

lev gjorde sit Forsøg. Men når det er påstået, at han må måles

med sin egen Alen, dømmes efter Tid og Vilkår, og når del på

den anden Side er indrømmet, al det mangengaiig glipper for

ham, så, havde man ikke Latinen ved Siden, vilde man tå ondt

nok ved al forslå, hvad han siger, eller rellere, skulde have sagt:

da tør vi dog føje til, at både har han mange Sleder gjort sine

Sager meget godt, og selv hvor han i Kamp med det fremmede

Sprog og de fremmede Tanker har haft ondt ved at trænge igjen-

nem, har han formet Udtryk og hentet Ord frem af sil eget Mo-

dersmål, på en Måde som kunde være en god Vejledning for

mangen moderne Oversætter, om han end engang imellem, lige-

som da de moderne Oversættere såtidt, har ladet sig nøje med at

tilsludse det Fremmede lidt på Dansk.

Det første vil Enhver finde bekræftet, der bar Tålmodighed

til at gjennemgå Oversættelsen, som vil lønne ham med et godt

Bidrag til en dansk Ordsamling. Og som Prøver på Sproget vil

man gjenncm hele Skriftet finde mange Stykker, der godt lader

sig høre, og iført nyere Skrivebrug ikke behøver at skæmmes ved

at vise sig. Man læse f. Ex. S. 67. "Mange..., hvilke ville

være Elskere uden Arbejd, og om det går dem ej slrax efter

deres Villie, da lade de gjensten af, og komme så ej til åstu de-

lig Frugt, thi at Elskovs Discipel skal være idelig og skal ej
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bedreves af lang Pligt, uden [men] skal være tålig til at lide al

Ting og skal være (jenestefuld, og skal ej aQade for Lidet. Han

skal omvel [alligevel] have god Tro, om han end borlkjeres tusind

SiDde, thi at idelig Arbejd overvinder al Ting. Hvad er blødere

end Vand, hvad er hårdere end Sten? og Stenen hules af idelig

Regndråbe. Og at jeg skal herefter sige dig gode Tidende og

alle. der elske, lystelig al høre, da skal du vide, at denne gude-

ligst Brud, for hvilken du haver arbejdet, hun vil have Bøn og

stor Tjeneste. Hvo er den som ej beder om disse forgængelig

Ting, dem som han haver kjære? Han beder derom og beder

idelig og ydmygelig og lader ej af, og jeg jætter hanum sandelig

Indgang efter Hjertens Ønske, thi at ej er den funden i Israels

Landskab, som er så snar til at bede og så redebon til at børe

og så mild til at give, såsom denne gudeligst Brud , og for El-

skovs Storhed kan hun ej længe holde sig igjen, og gider ej

biet så længe til hun bedes, men hun kommer for dem som lede

efter hende og teer sig fore dem. Hun står på Torve, midt på

Gade og i Porte, og siger sin Røst og lokker alle og drager dem

til sin Elskov", osv.

Eller hvor han S. 88 tugter de forfængelige Præster som

falske Profeter:

"Jeg kalder dem alle falske Profeter, der imod går med

Gjerninge det som de sige med Ord, såsom de som lære at fly

Gire og Fig, og de begjere Penninge af alle sine Attrå ; og de

som råbe at Verdens Hæder skal forsmås, og søge selv efter

Hæder og at højes op i Verden af al Magt, og de som lære at

forsmå Verdens Hæder og Hofsæd og efterfølge ydmyge Ting, og

de selv følger derefter uden Måde. Og at jeg skal tie om Andre,

da ser du mange så storlig dyrke sine Klæder, som hellige Fædre

bøde sine Efterkommere at bære til Uskyldigheds og Enfoldigheds

Tegn, at de ej mindre synes at bære Verdens Lovs Billed og
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Bæld, end Verdens Folk. Du ser denne her gå klædt med dyrest

Klæde og have Rynker som gå neder om hans Axler, og haver

omkring hundrede Folder, og denne synes at gange klædt såsom

Filosofi, og han synes at gå omprydet som et Tempel. Og ser

en Anden have Fingerhandsk på sine Hænder og trang Sko og

næbbel, og du ser somme bære løse Folks ny Klæde-Sæd, van-

skabt efter Verdens Sæd, og knappet Ærm og så trange, at Armen

kunde neppelig gå i, og de have Filsbens-Tavle hængende og Silke-

Linne og deslige, som tegner Lethed og Løshed, og ville dermed

tækkes Kvinder og de mislækkes Gud og Kirkens Prælater og alle

høviske Folk, Mænd og Kvinder . . . Dem skal siges det som Djæ-

velen sagde en Munk, som fristedes af en lang Kåbe, som han

vilde have, og da han kunde ej få den, førte han sig i en Matte

for Kåben, og Djævelen satte sig på Halen på den Malle, som

han drog efler sig, og sagde: o Munk, gade [kunde] du mer, da

gjorde du mer!"

Skriftet er her aftrykt bogstavret, og kun er Kapitel-Indde-

lingen, som i Oversættelsen er kommen lidt i Urede, ordnet efter

den latinske Original, der dog i forste Bog kun har 16 Kapitler,

medens Oversætteren har delt del sidste i to.
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Cj eler oc besinner aff vor Uervæ i godhel oc segher effter

(i hawnoHt i hiærlens enfollelighet, for thy han fijjnes aff th^m

som ey frestæ ha/tnom, oc han synis them som troo hafuer til

ba7iD0m.

Fordhom i then ferske then helghe kirkis begy?tnels open- 5

barel segh then gudheligh visdom sinæ vtuolde ve«ner i naanne

hånde madhe, oc vpliwste there hugh met sit Hws, som vare heto

i and oc liænte Gudh i helleghet oc rætuishet, Ihy at Gudh sænde

tha ild i tbe/e been. so at there hiærlæ brii/tnæ ofucrvætles aff

kærlighetz værm, so at lønligh ge/ni/igs low oc godhe eftersyn lu

oppe«baredes oc vtspredd«« vtwortes, ander til gudhelighet oc lær-

do//t. Sanneligh the som segthe efter wor Herre i godheth oc

hiærtews enfollehghet, them var ængen a/zanineis vm vertzens

ærende, mæn all there akt oc vmsorgh var, at grædhe tlie/e sy?/-

ner oc akte Gudz tiænist, oc gifiie Ihe/e leghem til thiænist uc 15

arbegdh, oc bliwe hort widh then ewi/jneligh visdom. Mæn thes-

wærre i vora dagha then hersamme gudheligh kerlighet ær vor-

dheu kool i manne mænniske hiærtæ, so at ho;t ær nesten vtslykl.

Faa fijioes n\v som studerer gudhelighe/, oc som seghe æfter ien

ny nadhe som them kan verme, oc som grædhe for sina sy/ioe 20

ydheligh, oc som ledhe gudhlig seghels nadh oc helghe thale,

mæn the paakte faafænghelighet, slekt oc byrdh oc leghemens kræ-

selighet, oc bolles so bunden i ien dødbelig sefn. Nw sanneligh

vil then gudheligh visdom, ihet ær Gudz sen som hafuer vmhogh

for mænniskes helse, forbædher the^tæ onde i blant bans vtuolde 25 i*

venner, oc akter han in thenne bogh ey at lære them som ey

velhe, thy at verlden ær nw vpfylt aff Gudz visdom, vten vplænde

I
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igen Ihe so?« vtsiukt ær, oc the kolle æra i Gudz kærligheif oc

vgiidheligh til gudhclighet, oc vpuække søfne i ledhi til at ©lue

dygdhelig gerning.

\[em Iher aff lot Gudz mildhet sek verdugh at væra, at vp-

5 pe?jbare thenne bogh vnder ien fægherste seyiers figur, S07» var

pryd me^ fæglierste roser oc vnisal me^ cymbæl leegh , gifuendes

søtæste oc hemelske lydh oc rørandt« alla hiærtæ vp at til

Gudh. Uoti bedher iegh gudhelig mæ?tniskæ som løse i thcnne

bogh, at the vwibære me^ mik, vm so ær al ieg foer vil in gram-

10 malica eller rethorica. Fur thy iegh wrdher ey møghe^ at synde

mot bogheligh konst, tha iegh kan rætle oc forbædher hugxsens

synd. Hem helghe fædhers sandhet, oc thef, som hær ær screwe^,

hawer iegh sath met en enfoileligh dikt efTte/- then helghe scriptt«

sens, sosom iegh toghe^ aff vor Herre, oc ente havver ieg sagdh

15 ther for vten met forakt. Oc for Ihy at then samme maleriæ ær

forklaret fordom a ma«ne gudheligh mæn møghe^ subtileligh, oc

vænnes nw manne til lædhi aff idhelig vaanæ, thy behøfuer ey at

laghæ aucloritates, \.\\et ær sladfestels eller vi/^ne, aff then helghe

sc?ift til hwar ærende, thy at the^ war v?ttaghei aff ha^/jom for

20 først rord vm thennæ bogh. Ær oc mærkandts , at thenne talæ,

som vordher i mellæ then gudheligh visdom oc he7ine discipel

n bodhe til swar oc sporols, ær sat al enæ, at mænniske?* scal

drages lil Ihes mere gudhelighe?, oc ey ær the^ so tagendes, at

then samæ discipel war sodhan, at then gudhelig visdom akt at

25 talæ vidh ha«?*om i sin eghen personelighe^, eller haw var then

enæ som enest ælsle visdom for ander, eller var then som then

gudhelig visdom gorde so ma/jghe oc so storæ godge^'niwge/-. Mæn

sa/meligh han hafues for hwer i ma»*køn, sanneligh han taler so

som ien doctor, nw i en mæniskes persone som ær fulkommeligh,

sother efter i en mæwniskcs person e som ær vfulkomelig, nw i

noghers persone som astuytdeligh ælsker Christum., oc hawer

trolowæt haimom i tro oc kæriighe^ och Iher æfter i en syndoghe

mæ/miskes persone som bedher Gudh grædelig for sinæ synder,

oc so vmskifter han sin dikt i mawne mote, efter thy ho« quæm-

3.=; mer thæ materie. Stynnom taler han vm Gudz søn sosom gudhe-

lig siæls brudgom, oc stynnom tales vm hannom sosom gudheligh
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visdo»i trolofuef rætwis man. Hem Ihesse syn eller vppewbarels

soMi frawideh* sc/tfues i boghen skule ey taghes alle efter ordhen,

æn tho ma?ine hænde efter ordhen som sc^twes, mæn tht'^ æi'

en betegniligh talæ, soso/u wi lese i ku«g bogh aff Nalha« pro-

phetæ, so«i var sænt aff vor Herre til ku«g Dauid, oe vndcr icn 5

rigmanz liguræ oc ien pelegriwis vt lette ha/t aff kii/tg Dauid, at

ku«g Dauid gaf dom mot sek sielff for then synd som ha?t gørdhe

mot sin swen. Item aff then qjunna Tecuila, somi gik in til ku7«gen

vnder en fremmet pe/sonæ, so at hon bygde ku/ige/is hugh ad

misku/tne he/ine tho senner. Item oc sosom ængele« sænth til 10

Thobia?/t oc spurd at, ho ha/t war. Han sward sek at vare Ana-

nia//t, then store Azarie sen, oc alle thesse stiki vare sa/tne ekke

efter ordhen vte?i eder meni/»gh. So ok then ærligh prediker n»

Srt/tcte Pawel apostel han foor i sina discipels pe/soner, then tidh

han sagde straffendes them: iegh ær Powels, iegh ær Appollos, 15

æræ i ey me/tniske? oc lit ther efte»- sagde han Iheilæ: bredher,

vmskiftes i mik oc Apollo i ether for ether. Ite//i mæn en gra^i-

giueligh leser maa sakteligh atuakte thesse betegneligh tales len-

lighe vndherlig thi/ig, vm ha« vil legge sek idhclig vind ther vppa.

Item leg bedher hajts vmæleligh godhel, som mek nødde at vndherga 20

thennæ arbegd. for ha/ts kærlek, at for thy the^tæ æmbet gaar

ofue/- mi/t æfne, at ha/t ville vpfylle mi/t vanskels i miilæ mæyi-

niskes hiærtæ so//t Ihetlæ lese, i so mathe, al alle, som thenne

bogh ower leser me^ godh akt eller herer, verdoghes vp at bære

til len nogher gudhelikhetz smagh eller noger ny nadh ther fore 25

aff Gudb. liem thet til herer oc aff ha//s vegne som leser thenne

bogh, at han ower leser me^ stor vin alsame/t thenne bogh, ok

ey slu/ido//i Ihet oc stU7tdo[//i] hint, thy at Ihe^ ey tha smagher

oc feghes til sammen,

\lem sa/ineligh iegh pami/tne«des m\n vonskelighe^ so vel i 30

visdo//i S0//1 i lefnet, akter iegh, o hcdherlig fadher, mester Hugo

aff p/-edik orden! thenne bogh at sænde ether, som offuer gar

ander i mæsterscap oc hedher, oc ær meste/- i sa/tcta theologhia,

[het ær i then helghæ scr/ft, oc hawer slerre v/tdherstandels i

Ihen godhelig visdo//i, oc stør nadh i andheiighe gafuæ, sosom 35

ether godhe breff oc radh ku/tgere, i huilke i radhe met fadherlig

1*
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pammnels til frid oc bredherlig ke?-likhet, til nefsl oc plikts stræng-

hete, til giidhelighelz hete, oc lil Jesu Christi lighels, oc til allæ

(ijgdheligh fulkomels, oc laler ether ey æn noghe ther me/, vtew

liawer idheligh vmsorg vm mawne mij/iiiskes helse, oc flyer so

5 met ether orde^is bredher, at the lære oc kæ7tne vc\et ord oc

cfTter dorne, at thenne veHdens vsle eflerfelge?e skulle owez-gifue

thenne falske vejlden, oc komæ til san oc ewiwnelig visdowj. Oc

for Ihy. hrdherligheste fadher! tillægger ether vise hånd oc ower

seer thenne bogh aff ien inwortes smagh, sosow* tilber i sodhan

lu Ihi/jg. vm ther ær mere eller mi?<ne æn then gudheligh visdom

hafuer ingylh for sin hedher oc for vor ie/ftc/vstens nytelighe^ Oc

hawe/' nadh met mik for mi« vanskels so/« her fiymes, som ær smillest

afl" alle elher sønney ther Gudh ælske, oc thenker ekke, at the/tæ ær

giort aff dyrfue, vte« alT Giulz kærlighed oc visselig aff then hælgh-

15 anz ingydhelse. Hiiilke?«, sosom Gudh ær uiik vitne, gaft' mik ey

roo dagh eller nat, før at iegh gaff mi«, samtyk ther til, men vm

iegh vel gordc, Ihe^ prøfuer i, som hafuer smørels aff then helghe andh.

Item ær oc vitendes, at then samtalæ i mellom visdom oc

discipel begy/mes soo, at en tidh efter vttesang, tha som then

20 samme discipel hafdhe fulkomen en processionem, som \\;\n pleg[er]

at gere til lignels efter then beskeste proress som Christus giørdh,

tha ha« war dømt at vt ledhis til hans pinæ sledh, oc tha han

stodh i predik stol sosom for korsset. ok kærde for kursset me;f

sørgheligh hugh, at ha« ey hafde so bræwnende kærlek til ha«s

"2r; pinæ som ha««om horde, oc ey hafde haft til thenne dagh, oc

stragx sosom i ien syn vort ha« vplyst sosom aff iet hemelske

liws, oc hans andeligh øghen tedhes hu«dret thænkeis eller be-

traktels aff ha?iS pine. och sagde lil megh: hwar dagh skal Ihu

ofiier fare thesse hiutdret materiæ eller pn«ct me^ hu«dret veniis

30 oc gudheligh thænkeis oc so ma«ne knæfall, oc the? seltæ trin

skulle ha« lighes (myghet) som meglig var i the sammæ pu«ctæ,

huilkæ C puyKta iegh ofuer gifuer her, for the? skal thes stekker

va^r«>. Mæn tha hafuer iegh ku«gørd them gudheligh pe?soner

pa wort maal thydesk bodhe lærde oc vlærde. Oc so togh then

35 discipel, som førre war hordh til Gudz pinæ, til at vorde blødh til

vor Herres pine ami«ncls, oc fek mawghe ha«dhe vplysels so som
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her sc/twes efter, oc Iha han begjnoef at scrifiie thesse forsagde

stykke oc genwordughet, som ær godhe mænniskes ransagher oc

prefuer, freste at dragha ha7i7iom aff ihet som ha/t hafde begynt,

tha stodh Christiis hoss hannom i en syn i then formæ oc lig-

nels, tha som ha« gik fræ studhen oc war ny Ile hudhst/wgert, oc 5

lot haiuwm tractere oc følæ ha/(S ny blodughe saar, oc helet ther

vaet hans genwerdugehetz saar, oc trøste hannom til at fulkomme

Ihet han hafde begynt.. Ær oc mærkænd/s at thenne bog var

sc7-efven i visse time, oc ey vten i store nadhes næruærels, oc

then ioriiefnde discipel, som ær vkend i thenne gerning i nafn 10

oc pejsonæ, synles ey at hafue i thenne ge/ni/igh rerels eller

mate, sosom then ther ger eller dikter, vtc« en rerels ha«s som

tholer gudhelig thi;*g. For Ihy at nær han ey viste i ha«s hugh.

hwat ha?« skulle sc/jfue, tha fek han Ihet vidh andheligh vppe^j-

barels, oc nær han skulle sc/<fue, oc nesten hwer særdeles ma- 15

teriæ som han screff, mæn vten then tidh, vm ha/< hafde villet

nogher dicte^ eller sammensat, eller vtlagd sosom aff sek sielff oc

satle^ til the^ a/met, tha gerdes ihet so vsmaghen, oc vordet so iv

vquæmt, sosom at vm noghe« ville sammen ieghet genwordoghe

smag eller malæt gænwordoghe lyd til sammæn. Oc tha han 20

hafde vnfanghen Ihe thiwg som ha^Hom var gifue/t i taflen , oc

kam til segh sielfT, tha ransaghe? han met stor win, at ey skulle

væræ noghef ther vti som lydde modh helghe fædhers did, mæn
hwat som hannom var ingudhen oc antwordet aff then gudheligh

visdom met andeligh vppe«barels, the^ war alt Ihet samæ me< 25

then helghe scrtfft, ther helghe mæn hafue sat af then helghews

ingydels, ante i sens eller ord eller theslighe. Item efflher the^

at thenne gæini^g var fiilkome«, tha togh ha7i til at rædhes, at

onde oc awens fulle mæ7iniske, som pleyie at thokke gerni7Jgæ til

onde eller til ente (at) gere them me^ alle. oc seyiæ then gudheligh 30

helghanz gafuæ at være falsk reniefues suig, oc gudhelig ope?«-

barels at væræ feg oc suigh , oc helghe fædhers gerni?ige snak

ful met efntiur. Sosom mæ«niske som ey hafue smaghe? the

fhiwg som æræ ihen helghandz, at Ihe skulle ey slide oc so thenne

mille gerning met there tænder, tha thænkt han at dele he/tne 35

eller alsti?*gs nedherlryk henne, huilkef then gudhelig visdom for-
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bed met all, at ey skulle vorde, met ope«barligest tegn oc

fagher opewbarels, oc iomfru Mar^'a me* sin søn tedhes en

persone oc bødh at kuHgøre thesse sama stikke alle them som

Giidh ælske.

Explicat prologM«.
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materie ær Cliristi yerdiigest pine^ som aff sek sielf rorer lueghet

til bræunende kærlighet, oc liiire sau visdoms discipel skal lighe

sek henne i sina gerninge, oc her iblant sættes nogher materie i^'

alnie[nuc]lighe horændes til hans meunig.

(Dflpitttliiin primniii,

M ane amaui. Theti lier visdom ælste iegh oc eflerspurde aff mi« 5

]|!j vngdom, oc segle al taghæ he^mæ megh til brudh. Thet var

en vng mæ/tniske kænd met Gudh, som Iha han liafdc begynnet

al vefues i verlde/is fofænghet i første vngdoms bioster oc for-

tære? sin tidh i thenne verlde/ts forgaeytgelig lyst oc glædhe, oc

ville fare vil i tbe/aie verlde»i aff sin eghen hieise slat, Iha vort 10

ha?t vplysd aff Giidz misku/td oc mildhet met en vsigheligh mate,

oc drogs vmside met mildhet oc vmiiæl met hardhel til sandhetz

væyie, oc igenleddis vyidherlig til visdoms ælskogh. Itewt oc tha

forsagde vng mænniske war æn barn oc ny i closter oc ey æn

tha quem til ælskog, ien tidh tha han løste i bibliæ kam hatinom 15

somme ord for i blant ander, som vpuækte ha?tnom til visdoms

ælskog, i hiiilke ord han møghet lystes, oc oueygaf all aunet som

hajt løste, oc screff thesse ordh i sin tafle, som ha?i best kiutne.

Ther eftej- tha han var idheligh i bordhlæsni/ig, hørde ha;j ther.

huræ then gudhelig visdom tedhe se[k] alle til at æ[l]skæs sosom en 20

kræseligh bnidh oc en ælskelig wen, oc ther efter tha som han

halde noghei vægsl, begy«net haw at hawe iet kærlikhetzful hiærlæ,

mæn hurt eller hwat timæ eller til hwat endæ han skulle boghe

thenne kærlighet, eller hwat ælskou war, vist han cy æn tha. oc

tha han hørde idheligh løses gudhelig vishctz loff oc priis, scyien- 25



8 H. Suso, Gudelig Visdom.

henne at være bædher æn alle dyreste rigdom , oc alt Ihet som

astu7idelig oc alrolig ær kan ey lighes hc/ine, daghes longhet i

henne høgher hånd, oc i hejjne vinster hånd rigdom oc æræ, hf-

sens træ ær Ihem Iher gribe henne, oc hælghe ær Ihen som hal-

V 5 ler he^me, thu skal ey forladhe henne, oc ho»t skal gemæ Ihek^

thag henne til Ihek oc hon skal vphøghe thegh, oc thu skalt æres,

tha thu tagher henne i fafn. Seyiæ vishet: lu ær mi7i sysler, oc

k.il snilhet thin wen. AfT thesse ord vort bar[n]sens hug rørd

oc bt'gynnet at fa nadh til then gudheligh visdom oc ælske hejine

lu sarlighe, mæn hans kærlighet war æn nw barnlighe, Ihy at han

kunne ey æn forstaa andhelig sosom burdho. Oc Iha akte han

ey æn nw at være i kærlighet noghe^ legemlighe^ eller vrænt,

mæn alle lliesse Ihing drog han til en mate som eth kærlek thi«g

drages vt sedeligh, ey purlig gudheliget oc ey fullelig manneliget.

15 AIY thenne keylighet vort han gudhelig owe?gudhen met en vn-

dheriig oc vseghelig mole, oc drogs aff soteste IhefT oc inwortos

i.ui.!gh, oc then same vng mænniske tog til at thænkæ met segh

sielH: o huræ møghe^ golh ieg hører alT then forclarest brud!

hui laler thu tegh ey at ville, hwi prøwer thu ey al, vm thu kan

20 too henne theg til ven! O huræ hellæg varæ thu. vm Ihu kunne

faa henne til brudh, sannelig thu æst \ng oc quæm til ælskogh,

oc ængenlunde ku/me so lifue^ides hierlæ wæræ enæ oc skild vedh

kærlighet. Oc annen dagh, tha som bordhløscr løst vishetzens

bøgher, horde han at lowæ visdom i thenne mate: vishet ær

25 fæi^her æn solen oc ower alle stiærne skibels oc lignet vedh liws

finnes hon forre, hænne ælske^ ieg oc efte/spurde aff min vng-

doni oc sogle at taghæ hewne mek til brud, oc ieg ælsker henne

scabcis, iogh skal hawe for henne skyld klarhet til skaræ oc

hedher hos allermæn. Jeg skal hafue for henne skyld vdødelighet

30 oc ewinneiig amiyjnels. Them som efter megh komæ igen later

V* ieg al thinp, oc ingangendes i m\n hws skal iegh huiles me^

he7tne, Ihy at henne v/ngengels hawe?' ey beskelighe^, ok ey henne

sa/HmelfoghcIs ledhi, mæn glædhe oc frygd, i henne venscap ær

godh kærlighet, vm Ihu sofuer skal Ihu ey rædhes, thu skal hwiles,

35 oc thin sefn skal være sødh, thy at wor Herre skal være vedh

thin sidh, oc han skal gøme thek! — Tha som then vng mænniske
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hafde Ihe/læ herd, log han lil al vplæ7jnes mere i heytne kerlikbel

oc sagde i/*nen lil met sek sielff: sannelig vm thu vmgar all

iordhen, tha iiytner Ihu ey he/me lighe. Tha hænde so at man-

kø«sens vwen afndes hans ny I oc godhe akt, oc sænde i ha«s

hiertæ Ihænkcls Iwærl ainote, oc sayde: o daare! vil Ihu ælske 5

the^ Ihu kæytner ey, eller feste til brud ihet lu ey seer? Bedher

ær en hånd mel hafwe æn tho hænder fullæ met væ7tle ! Oc for

Ihy at the som sætte sin hws oc hiem pa heghe stenhald, oc

tt oste møghet pa henne ve/tscap, the meste oflcj-e Ihcre hop, æn

the glædes ther afT, at the ffoo, thy the samler vedher i thore lo

lade for fedhe. Vare Ihet ey bælher at drykke aff en trækar lil

yfrels, æn at lidhe øls nødh i guldskalæ? Sannelig lhen»a brud

vare vel ælskelig i alle mate, vm hon ey ville forbivde legmelig

lyste, oc ville late kræselig æte oc gere geslbudh effte/' viliæ oc

lyst, mæn nw ær the/ soo, at alle stike sohi æræ legheme« lusle- 15

lighe, the æræ twærl mol he^jne kændom, thy ho?« seyier: hoo

soHi ælsker dryk oc fet, han vordher cy viis. Item hon sigher:

thu skal lit sofue oc lit slome, oc litit stu/jd kla Ihhie hender.

Vikt nw vel al, vm nogher brudh ær pa iordhe?t so greni , ni

hon the^læ gør, at ho« pålægger sinæ æ>lskere so mn/aie oc Sd W
store hårdeste loff oc ræt. Til ihcsse or Iheslghe hugxens

frestels swarel soo en i/twortes visdo/Hse^is smag: o ælskænde v/tg

man! see me^ kerlegsfull hiærtæ, at the^ ær alle egnlilh oc ræt vi

the som æ[l]skæ, at the skule tholæ møghe^ gænwærdighe^ for æl-

skogs nadh, thy at huræ ma«ne skæltisk skal æræ i hafs strand, 25

so ma?ine sorghe æra i ælskog. For thy at so ær, thy ær

ræluisest, at then ælskær ther vil taghæ sek so heghen brudh oc

so fagher oc so pryd, for alle (i al nadh viigelig), at han lidher

nogher mothgong. Iw sanneligh bør ha« al Iholæ thes mere,

huræ mere then thing ær mere lystelig som ha« skal hafuæ til 30

len. Item belhenk nw vtaleghe oc vndherlige thiv/g, som thu

hawey løst oc hørdh, som thenne veHde«s ælskere hafue toldh,

thes værre for fagengeligest ælskogh. Ma thu ey grætæ, tha thu

for at wethe, huræ en v«gma« som thu vel kæ/mer var so

howet, at hån bar let iern stU7«gen i hans kødh for en mees æl- 35

skogh. O vniirendæ ælskogs dygd! o huræ ma^ne æræ oc vare.
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som gafuæ golhs oc krop, hedher oc Ihen vdødelig siæl til voodhe,

oc vllagde sek lil vtallig fara for ælskog, som the vare bunden

vti, mæn heller blinde vti, oc Ihe gerde ihet for stakkef oc for-

gængligh løn, mæn Ihu for vgængligh. Her min søn! oc tagh

5 vndhersta^tdelses radh oc vregh ey bort mi?tt radh, oc sæt Ihin

fodh i he;ines fiedher, oc vndhergifue Ihin hals i hewne halsbond,

oc bær he^me pa thine axle, oc skal Ihu ey lædhiæs i he?ine

bonde, thy at thii fiytner hwilæ i he?me at vterst, oc ho7i væ«nes

tik til hugswalels, oc hewne fiæder skulle worde tik til sterkels

10 værn oc dygdhe«s gru/twol, oc he»jne halsbond skal vordhe tik til

ærc7iS klædebon, thy at lifse^js feri^jg ær i he«ne, oc he7ine

bond ær helsamlig hellæhetz tilbindels. Thu skal fara i ærens

kiortel, oc glædhelighelz kron skal thu sætte pa thik, Ihu skal lit

arbegd oc thu skal fiwne moghel roo. Viin oc sang skule glad

15 gøre thin hiærlæ, mæn ofuer bodhe ær vishelze?ts ælskelighet.

For thy skal thu ey afflatæ for noghers egiels, mæ?i gak fram oc

lilføgh theg i thenne brudz venscap aff all hiærtæ. Me^ sodha«

hugsualels oc the« lighe vort ha« igenquekt oc sladfest i helagh akt.

len tidh tha hans hiærtæ trengdes aff subtilest prøwols til

20 ve/ldens ælskog, oc oweygifiie Gudz, tha vtgødh ha« sek sielff

for Gudh, oc sagde sodha« ord me^ kærendes rost:

O salig ælskogh, sowj- finner nær sigh, hwar sin ælskære skal

hwiles, thy at vm nogher æ[l]sker Ihe^ ther hielper at ælske, then

ælsker saleligh. Ve megh thes værre vsaligh mæ«niske! soy/t myster

25 ælskogs fruct oc atralig løn, oc Iha ieg ku«ne ey fi«ne ofue?- al

verlden then som swarer iafnlig til so stor hierte«s ke/likhet, tha

gaf iegh mi« vrolig hug radh, at ho« skulle aflade aff ælskog, oc

gifue sek til Epycureor«/« partir, som ælske leghoms lyst for høgst

got, oc sagde: see, huræ fedhe veyier oc faar æræ nw som fødhes

30 i grøn æng oc fr«ctsa/»ligcst fødh, oc Epycurei seyiæ ey enest

me^ ordh, \leii fniko/umer Ihet met gerniwge the^læ verss: gaudia

SM«t stomaci super oimna gaudia mu«di, thet ær, at maw glæde

ær for al verlds glædhi. Mæn thu met thing ælskog skarpes aff

mawerhet hwar dag fra dagh, tha som thu ka^it ey fi«ne Ihet thu

35 letor efter, oc vil ey æn lato thek nøghe met Ihet thu fi«ner. Hør

for thy vismanz radh, so«t sigher: lat thek nøghe me^ gedhmiølk
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til (hine tiænislq?ttnners fodhe, oc sigher igen: bædher ær at see

Ihot Ihu alror æn attro Ihet llni ey vedh. Eller vm thii heller

vil ælske oc laghe sædhe i beM/inele/*, sosohi. Ihu atror, tha gør

ihet so, a( fhek ey (hes mi;(ner Lrysler the Ihi/ig so/n borllaghe vii

lædhi oc gifTue hiærte;is glædhe. See hiiræ mavjne ælskære fm- 5

nes nw i thcnne lidh som bedhes (gudhelig lhi//g), oc (ogh ville the

ey ofiiergifue forgængelig thi/jg for Gudz kerlighet. The ville

æ[l]skæs afT Ihigh oc tha ville Ihe ey skilles fræ legmeligh ælske-

iighet. Gak oc ger (hu sameled /s, Thc/tæ tracteret discipel so-

som lønligh i sek sieif, oc sosom han stal sek (il, tha vndhers(od 10

ha;i sodant swar i sek aff hogx(e visdom sighcnd/i : The far

æ

mHghet ville sow efte?foller them (her hoghlidelig kost oc fraseri

nyte oc gøre legheme?js røgt ef(er ønsk, oc tha the lefuæ daglig

skinnende, tha (bænke (he at (he glædhes salelig, Mæn (bolige

mowelske glædes af sodba« salighed son* fæ hawe, som vskellig fæ 15

ære ey viigbe, mæn visselig skællig mæ«niske hug vplyft owe?t

til me;f sin V7jderstandels hellæs møghe^ hogher oc fulkoni-

ligere, oc ey skaer Ihet at vm the^ som aKros gifues s(undoni

sparligere, thy at li(i( aff balsame ær dyrer æn moghe/ aff ædik.

Bælber ær let vinbær aff Effraym æn ien hel hop aff Abyeser. 20

Thy faar ha7t meghe/ vil, som vil tilføghe (hen gudhelig ælskog

compan. Um Iho ver(z ælskog gide ey lidhe( sek (ilsammel, huræ

kan tha byrømerig«"« kerlighet lilfeghes me^ wertz ælskogh. Vis-

selig han frester vmøgligh (bing, (her ven(er at foghe sek (il so

s(or vold met so s[or slimhe(. Thoiighe (ænkelse oc s(rid tolde 25

forsagd vng manz hug i long tidh, oc nw hidh oc nw (idh rør-

dos (hen bøgbligh hugh, oc (ha the/tæ gi/YPdes, hende a( (hesse

ord eller (hesligbe løs(es: icg fan en quinnæ besker æn dødh,

hwes øghe ær ieyer snar, oc vo(h ær hennæ hier(æ, henne

hænder æræ bonde. Ho som (hækkes Gudh han flyr be^inc. oc 30

ho som synder ær bayi gripes, mæn (vvært amot ær aff gudhelig vn*

brud, som sigher: iek vtrækt mine grenæ sosom (herebinlMs Ihet

høghddelig træ, oc minæ grenæ æræ hedhers oc nadhes, so som

røghels (ræ vskorn røghet iek mit hiein, oc so sum balsamum ey

blænd me^ mirre ær mi7i luet, ho som megh fi?jner skal finne 35

heise oc børe fred aff Gudh. — Tha (he^læ var hørd, (ben vng
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mæniske sosom aff inworles rob ryde»des aff for stor begereis

sagde: Ihe^ ær sant, Ihe^ ær sawt oc ær ey a^inet ther sawnere

kan sighiæs, nw ær fest oc berad met mik. Sannelig iek skal

vtgifue mek sielf til dedhen, at iek skal he^ine fa mik til brudh

5 oc wen, hon brudh oc iek henne tiener, hon mester oc iegh hen-

nes discipel. A ha, vare (het mik lofligh, ihet iek matte Ihale til

so vwald brud! Gudh gafue at iegh motte see henne ien tidh!

a ewinnelig Gudh, ho eller huræ ær hon som iegh herer tholige

thi?tg afi'. Oc tha han altrade sarligh at velhe Ihe^, vptendes han

10 for aalra, see tha war hos ha7tnojn ien vsighelig bekænnels, i

huilken thenne samme brud vort hannom so oppenbarel, Ihy at

en fielsben thron vnde[r]ligh fagher synlis hannom i skyn, i huilken

forsagd brud skinnet meghet fogher i forgyllen klædher, vmklæd me^

askillelighet. Henne kron war ewinnelighet, he;ine klædbonet lystelig

15 salahet, henne ord sedh søtelighet, henne vmfafnels all got fulko?nplig

tilfeghcls. Tha som discipel ville talæ vedh henne, tha syntis hon at

være nog nær, lit Iher efter synlis hon at sla allængst bort. Nw ofuer

ofuerst hemels sambinnels var hon hegh, oc nw synt/« hon vmeghe^

stor, oc værejides vrørligh i sek, syntjs mere rerligh æn all Ihe thing

20 ther reres. Hon var næruærejidi« oc ku^me ey æn tha sees. Hon

vm loth gripe sek och tha grebs hon ey, hon rækte a landscaps ænd

oc til landscaps ænd sterkelig, oc hon skikket all Ihing seteligh,

tha ho;i synlt« nw al hafues soso»i en kræselig vng mø. Snarlig

synttA hon sosowi fæghersl vnggeling, oc stundom met hedherligest

25 anlæ synUs hon al væræ alle konst mester. Ther efter synt?«

hon met vænæ åsyn oc rosen andl. I blant Ihe/tæ , tha discipel

saa til ødlimygeligh oc girit he/(ne ælskelighel oc hengd fasl wedh,

Iha vende hun sek til ha/tno/n venlig sosom niendes han7(om , oc

met nadhful andl oc mille oc leendes øghen, oc met gudhclist lys

30 ofuey male v^iderlig alle mænniske hug, gik fram met hedherligest

andl oc helste hannom sighendt«: søn, tee mek thit hiertæ. Tlia

han hørdhe Ihe^, tha vort ha/t smelt aff for stor ælskogs sødme

oc sosom sat i hugxens owejgangels aff retzel oc oppenbarels, oc

fiol nedher til henne fædher oc Ihakket henne, oc lysles storlig i

35 hcjine næruærels. — — Sa?inelig tha som limen gik fram oc ihesse

Ihing ginge ha«nom af minne oc vnde tænkels vndhervoxle igen, oc
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gorde h;\nnom drewels fur sin godbgernhige ^ so al haw var

neste« sunken i hafsens belle, lielst for thy at afif alle thesse be-

sc/tfuels ku/t ha« ey begrype hewnæ sum han ælske/, tha hende

al Paul?/« aposlel log lil al løses, som klarlig vttydde {oT7iefnde

ll)i//g, for Ihy ha?* sagde, ChrhUim al være Gudz dygd oc Gudz 5

visdoHi, oc i ha7ino/ft at være skylt alle Gudz vishetz oc viltehelz

ligghenfæ. Huilke ordh ha;/7iom ey vel smaget met klen hog oc

saar gumme, Ihy at han visle ey æn at ælskæ Christum viseligh

pa ha?ts guddoy//s vegnæ, thy at ha?< sokle heller Ihes næruære?i-

dis (hiwg æn korne skule?idi*. I s'ui ælskog vm sidhe tha hans 10 viu«

barndoms aar vare forgowgcn, oc; kam lil manz olier, tha var

hii/is hogh ien lidh so vsigheligh vplysl. so at ha?j alsammel war

vpsubben i and. oc ha« vpfylU« aff møghel lyst, oc tha vort han

fulleligest lærd i for/te/wde stikke, so at hans and! oc ha?«s hiær-

tos ælskelighef ey vmskiffes meer lil flere Ihi/jg. Thenne syn 15

synlj« ey leghem eller noghet leghmeliget, oc tha ligheuæl ihet

som han saa hiolt i sek all moglig lystelighel vleghmelig oc ower-

naliirligh. i theftæ gru/dig vphoff var ey form oc ey malo-iæ oc ey

billet malel. Sannelig han saa Ihet ey i {ovnefnåe. vldragels vedh

sin varels sosuhi ha?< ær i sek, mæn han fek at vethæ i sek ien ;o

guiiduMiSens lysendes klarhelz ufue/'naliirelig vlrinnels, huilke?/

han ku?ine ey wet ordh vtryk. Oc the^ sele motglimp all gut

vphold, som ha?j??om var teeth ihen tidh, var ey enest fadhers

persona, heller enesl sens pe?sonæ, heller helghe andz pei-sonæ,

oc ey heller hon sieif guddo??* som hon taghes i sin begripeligest 25

enfollelighet, mæn the^ war en warels efle?- wor made laghen, so-

so??i ær heghesl oc vsigheligh goth, hegesl ælskeligt, hogest faghert

oc lystefult, ok best vpni?*nen vphoff al godhe/ so??i fumes i

skapet thi?jg oc Ihet vnderslod ha?? at være fur??e/nde brudb

evi'i??neligh visdu???. Sannelig at æn tho al hwer pe?sonæ lagn 30

for segh sielff ær visdo?/* oc alle pe7Soner tilsa??tmel æra en

ewi?ineiigh visdom
, mæn tha for Ihy at visdo??? lillægghes sen, oc

for Ihy hon quæ??jmer ha??[?«om]pa han[s] fødhels vegne, thy vnderslad

han fadhers ælskelig sen vnder Ihct samæ mærkels aff vonæ, nw

sosom Gudh nw soso??i ma?«. al ha?? skulle faa i ba^ggi bodhe 35

gudheligh idh oc ælskogs hugsualels. Ther ofte?' etuel Uien discipel
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sit lefnet oc andeligh idh i thesse giidligest bnidz hælle sosel, oc

hwat som ha««om kam fore, tlier ælskeliget var eller feghert eller

lusteligh elier frøgdeligh, aisawimel Ihe^tæ drogh ha/i til hannom

som alt golh gar aff. Stynnowi nær hwaren ælskeligh scapels oc

5 vel sammeisæt kam hannom for oc han thenkt at then fogherhet

som pieyier at være slimdom^ at hon hafde ey stedh oc rum i

sin ælskeligh visdom, han swareif: ia, mæn tha ær ey then liws-

ful sol skin, sodhan liws som vordher aff vokx eller a?ider thi/jg,

ær Ihog liws purer oc ve/dughere æn alle ander liws, ee hwat

10 mate?'iæ the vorde aff. So ær oc hær, for thy then fogherhet ær

intet til ihet som ær i sin efterligncis vpholT, sosom Gudz hiærlæ,

so at bort skal draghes aff the^ ælskelighe fogherhet, hwat som

ær materie vfulkommels eller leghmeligh vrenheth, oc ihet skal

gømæs sowj. herrer til fulkomplighet oc godhet, alt Iheiftæ ær i

15 then ewi/tneligh visdom i ærlighere oc hedherligere malhe æn i

then thiwg eller nogher anner creatur. — Aff thesse oc theslighe

kam (omefnde discipel vm sidhe til the^, at ee nær ha?t hørdhe

kærlighful ca?italener eller annet theslighe, tha drogh han the^tæ

alt met purest hiærtens gudhelighet til sin visdom som han ælsket

20 sosom til ælskoghe/js vpuækkels. O huræ ofte han togh thenne

ælskelighest sin hiærtes syndherligh wen i sin fafn innen i sit

hiærtæ met ælskogs arme, oc aff heteste gudheligh ru/tne hans

sole ælskogs eghen taaræ. Hoo kan seyiæ, me^ hwat kærlegsfull

syn ha» vpquektes ofte aff hevine, oc me^ hwat løngtigh Ihiels ha«.

25 nølh hewnes næruærels met søtest smagh, och stu?jdom først

nogher brødher spurde sek loff, at the matæ gaa i by oc søghe

the?e venner, tha gik forjie/vide vngma« i en lønglig ste^, oc logh

til at talæ til sin ven: eya, ælskogh mester! intrykt i innerst mit

hiærtæ for allæ, vagt at, at kerlighed ær en tilbi/mende dygd, lil-

30 føghendes eller vmskiftendes hannom som ælsker, i Ihet han æl-

sker, eya, iegh bedher, kom! oc thu m\n wen, kom, gak in i

mit hiærtes lykkels, ther tegh ene ær gømd oc prydh aff thi/t

ælskog sosom me^ fogher roser, kom, seyier iegh oc Iher skulle

wi vordhe drukke?!. af (hin hughsualels spøn oc nylæ atlrodh vm-

35 fæfnels. Thy aff Ihesse ord oc thesse lighe hend ofte, at ha«s hiertæ

tog til at bre/me nogherledjs følelig aff ælskogews saarhet, oc
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repte æ[l]skogens magt met rerels oc saareste bestels oc vploL

bræjtnende kærlighetz brun ved heghe suk, oc sosora ien spæ

barn, som ey æn kan talæ, sat i oiodhcrs skødh lagher at le(;

araote sin gladhe modher, oc gifuer vin vppæ met hofd rerreis oc

leghemews fakt at glædhcs mote modhern, so oc hans hiærlæ ini( 5

i ha/ts liff tog lil at fregdes til so slor volds tilquæm oc næruærcis

oc hafde ma;<ghe ha;jde færd, oc met ha/iS saaræ brcjtnende aalro

ku7tgorde ha/i, som ha« formate, sin ælskelig vens næriiærels, oc

ha« sagde met hngsse«s ordh til sin brud: Gudz visdom af glædhe-

lig rest, thu mi?t hiærle/iS ærligest keyserinne, alfægherslæ drot- lU

ni/jg oc al nadhe giwer, i thek hafiier iech rigdom oc æræ, lusto-

lighet oc al god things efn, oc hwat som ønskelig er, thet hawer

iech met thek, oc tha ha?t twetygget iheltæ setelig, ge[;j]sten log

ha/ts anlit til at milles oc hierle til at glædhes oc ha?ts hugh til

at fregdes, oc for glædhe sagde ha/t thesse ordh: ofiier helse oc 15

al fagherlighef ælske^ iech Gudz visdom, oc skibel at hawe he«ne

for liw's, alle godhe Ihing kamme niegb til sa?7imen met he«næ!

Xw ær ferst capitulum vdh, huræ somme vtualde oc forkommen aff Gudz

nadh drages vndherlig tii Gudh, oc serdelis huræ en vng mænnishe var x

draghen. 20

(Cii|iitnliini spniEiinni.

Huræ Christi itiiiæ ær en forlop til Gu<l(Ionii>eus bekeuiiels ctc.

^|3 her i mellæ Iha som Ihe^læ gerdhes, discipel logh dyrfuels.

(il oc (halet til sin ven, Iher han hafde fesl, seyiendj«:

O ælskeligest visdom, som ene fnlkompligh veth kæreful

hierlæ natur, thu vest oppenbarligh at ængen kan ælske vkæml 25

thing, for thy at thu ledher Iher- efte/-, at iech skal e[l]ske Ihcgh,

oc ger Ihek qwæm at ælskes aff alle vtuolde. gifl for thy yte[r]mere,

at iech maa fulkome Ihesbædher Ihe* som thu byler oc kænner.
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Visdom: Crealurs vtrinnelses framgang a hegste thinge

dygd, som ær Gudh efter skikkels, vordher vidii en uedhers

farels aff fulkowimelighet til vfulkorømeligh tbiwg, Ihy at alle thinge

fiilkompligliet nedher fare aff Gudh høgxte hengsil', mæn mæwni-

5 sken naturlig begy7tner ha/t aff Ihe nedher Ihiwg oc gaar alt vp

at, oc kommer so til the gudheligh thing bekennels, hwedhen

(^aff) vm Ih« attråer) at ko/ume til gudheligh bekænnels, tha til

bør at thu nymmer at ga vp at thagligh til efuer meer thi/ig vidh

mandoms taghels oc mandoms pine, sossom vidh en kunglig vegh.

10 Discipel: O ewinnelig visdo/n., so/n nedherbygde thek aff

heghe tron aff ku/tgheligh af ewinneligh fadhers hiærtæ til thenne

vslehetz daal, oc var her i tre aar oc (rødug, oc kungørde thin

møgel kærlighed, i huilkc?/ thu ælste mankønit met thin beskest

pine oc dødh, vedh thenne thi?«, dødz vsigheligh kerlighet bedher

15 iech theg aff innest inwole, at thu ve^dughes at thee tik megh i

then ælskeligest form oc skipels, som thu sa/nmeldrog aff thing

ælskeligest pine værk.

Visdom: Huræ mere iegh synlt* vanscapeligh aff ælskoghens

oc pine?/s storlighet, blegnendes i dødhen aff ene dødheligh mørk-

20 het, so møghet meer skal iech vorde ælskeligere i kærleg ful

hiærtæ oc vel skibet hugh oc skild fræ verldz thing, Ihy al so

sowt then ther ælsker, attror nalurligh at ælskes igen, so vt kræf-

ucr han sin ælskogs obenbarels af then han ælsker, thy at inlygt

Uærlikhet ær ængen konnug, vten then ther ælsker, oc ther aff

25 pleygde the som ælske me* all figh the kunne at bedhes vtentil

kærlikhetz tegn aff them ther ælskes, oc hænder ofte at tha tungen

lier, vuærtes skibels oc medfiærd beroper inlucl kærlighetz magt,

oc hwat som skyles i hiærtel, fram taler vluortes tegen. Thet

Ilænder vmuæl ofte, at the^ som the Iher ey æls[k]e haller let oc

30 fwlt i hannom ther ælskes, ihet prise tho som ælske sosom syn-

ncrligh faghert.

Discipulns: Visseligh i thenne værlde?ts ælskog v^tderstar

iech sannelig so at være sosom thu seyier, mæn huru ihettæ kan

væræ i on korsfesl man, kan iech ey see klarlig, Ihy æn thog

35 stundom linnes i Ihen ther ælskes pa verldens vegne, the^ som
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vmuæl mishafiies hannom som ælsker, thog æræ flere ander

Ih'iiig i Ihen ther ælskes, som ger hannom lyst ther Ihem seer.

Mæn thenne kære brudgom, vanscapt afT dedzens sorgh oc ve/k,

hiiræ ha« Van synis ælskeligh, forstar iech ey , Ihy hans skibels

synis heller at være mot ælskogh, mæn ha?*, smittes al sammen 5

vle?/til aff bioen, oc innen til falmer ha« aff vejk, oc ey teer

there eghen ther ælske hwerke/t scabels eller nogher fogherhet,

mæn ær ful aff sorg oc vslehet. Huræ seyier thu hajinom tha ælske-

ligh, ther synt gerniHge ku/jgøre ønkelighen? xi

[SaiiL] Sa«nelighe ælskere wrdher ey møghet vm torn so;h feer 10

roser, tha the foer rosen somj Ihe allraa, ok ey sa/tneligh vismæn for-

sælter fagher oc forgylte skrin, som fullæ æræ aff smille thing, for

smillest keste, ther gømer i sek dyrest ornament, so thesse \er\de?is

brudher offer foghert oc søt til syn, mæn ad vterst vt giwdhe the

ietir, sosom Regulw* then orm. Vtentil skinne the me^ rosen lydh 15

oc hwid skiymewde blankhet, mæn innentil æræ the fullæ met

smil oc vaar oc fulehet. Met ordh ælske the, mæ/t met ge^niwg

tee the som tydest vlrolighet. Oc twert amoth. Ihine siælæ, o

ewiwneligh visdowi, the som ærfuer efte?- sin helse, vtentil regnes

the edmiwgh vraghen oc forsmæligh, men innentil prydhes the 20

me^ lefuendi« liwses tri?tne kammer. Legheme/j synis vtejtlil de,

mæyi guddomsens skin, som ey synis, lyser i/tnentil. Legheme/«

synis vsel, mæn Ihet skyles, huræ Imti vordher æræfuigiord. Vm
thu troer smille thi?jg, tro ok siore oc mækligh thing. Sodhan ær

thin leff, ther thu seer so enkelig skapet, at vm ihet ær gifuen 23

tik , at se ha^mom i hans fogherhet i en øghenblik, tha vort thii

aff nødterff vanskeligh aff ha?js lyses lustelighe^ oc antlis fogherhet, oc

aff glædhes storlighet. Men e/igew ma?* ka« see han/<om oc lefue, thv

at han ær then som ængelle attro at skodhe. Mæn then wtuærtes

leghemens scapels dræper, thog ær ey scapels seyiendes at væræ von- 30

scapels so som thu venter, men største fogherscapels, thy at thu

skalt ey akte huræ han synis, hayi som sees, men sodha/t pine

som han ledh, oc hwedhen aff oc hwar for. Vm thu spor:

hwedhen aff? thy aff møghel kærlighet oc ælskelighet. Vm thu

spør: for hwat? tha ær sant at for thegh, at han skulle gøre theg 35

fogher met sin vanscapels, oc hele thegh met sin bionet, oc gifue xi'

2
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Ihek ewiwnelighe lifs vdedhelighet met sin dødh, oc for Ihy vm

Ihv seer thin leff itie* ælskogs eghe ful afif elskelighet oc kærlig-

het, som ey enest ælsker nie* ordh, sosom mayjne ælskere gøre,

vlen ømwal met ge;niHgh, Ihy at han elste alt til dødhen, tha

5 synis, at hans vtuortes form oc skibels pa mandoms vegne, som.

ha« togh afT pine«s bilterlighet, beuiser heller keriighet, æn hoii

tegner vanscapels, oc ey star amot, vm [het ey synis ha^tnom

som ey æ[l]sker, for thy at liws ær hadhelig vnd øghen, hiiilke^ ær

klar eghen elskeligh.

10 Discipulws: Sayjneligh oc vte« tweuol so ær sant oc helghe

æræ the øghen som so soghe, thy at Ihet hører ey til alle \[en

lil faa som heteligh ælske, thy at falsk oc fofæng nadh ær fogber-

het oc ey vligh regnes han en doer, som æisker efter antle sca-

pels oc ey efter sandhet, forthy at hayt tagher falst for sandhet,

15 oc thy skal han møst then fruct ha?«- ønsker.

Sapientia: For thy vil iech sighiæ theg noghet igen snar-

lig aff then pine til min pine ami/tnels, som ær altidh thin hugh

helsammeligh.

Cii|iitiiluin tntinm.

Aff somme Christi piue, oc huræ saii ælsker skal lighe sek them,

oc hm Oudh rille hen lose mankoiiit met sodhaa dødh.

20 Cj or Påske dagh tha som then yterst natword var giørdh met

é mine discipule, oc tidhen tilslodh som iech skulle faræ aff

, Ihenne verlden til mi« fadher, tha gik iech vt met xi discipule oc

gik til Oliues biertgh, hwar iech var i dødhsews strid, oc tha iec

hafde læwgi bedhe« oc vndherstod the grymme pine som mik lil

xn25stodh, tha var min suedh gørdh sosom blodz drope løppewdes

paa iordhen, ok neppelig tror nogher ma«, som lifuer vnder hem-

mele«., sodan angest oc sware oc rædheligh dødhews træ«gels,

Ihen kræsselig natur tholde i dødzens næruærels gryendes for
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dødhen. Ther cfler kommæ mørke?»s senner, som megh gryselig

grep oc hordheligh bu/«de, oc ledde mek igeji til stadhen, oc all

then nælh fortære the met megh i manne hånde pine oc forsmæl-

els, oc for thy the malte mæltes aff mi« pine, Iha pinte the megh

medh vtalig gabbels oc slagh oc vbrydhels oc skænlzel, oc be- 5

spyttet mit ælskelig andlet fwlelig, oc hylt mine eghøn, oc sloghe

mi/t hals aff haon. Vm morghen ropte the alle i Pilates hws, at

iegh var skylle at døø, oc hon som megh fødde drefdcs ower

megh aff modherlig inwole, oc græd aff vbodhelig grædh, Iha hon

saa megh i so sloræ forsmelels oc drøfuels. Ther efter var iech 10

ledh for Pylatuw dommer, kærd oc demdh. Minæ vuener sogbe

pa mik me^ rædhelig eghen, oc stodhe araot megh sosoni kæmpe,

men iech stod so spag sosom spaglam (her draghes til dødh me*

nedher slaghet hoyvet oc thollest hiærtæ. Ther efter var iech

klæd i hiiid klædher aff Herodes, oc var begabet som ien daare. 15

Mith velscapt leghem sloghe the met grymmest swøpe, mit klene

oc kræsselig howet genomstu^ige the met stingejides Ihorn , mith

elskelig andie fwledes aff spyt oc blod vflydendts oc so vmsidhe

ledde the megh dømpt til pine/is stædh, oc the* slor kors la

ønkelig pa mine herdhe, oc the ropte aff magt oc sagde: tag 20

bort, tag bort, korsfest vndgerni?;gs maw! }

Discipnlw*: O høgxt milheth, thy at Ihin pines begy7ine[l]s

var so besk, thes værre hiiræ mon tha være so stor drøfuelses

vtgang oc ænde, sa?tnelig [hct ware megh vselhet, at see eth

vskelligh creatur at thole so grymme pine, huræ mere heller at 25

see Iheg alle thiwg scapere oc fogherste ma« at thole so grymme

pine oc plaghe aff verd skyld, ther aff enker Ihcg minæ siæl af

innersl hiærtens atlror, oc aff alle hiærtæ rødher. Mæn eth ær, som

iech atlror at velhe aff Iheg, aff huilkct iech ey afflaler omuæl

at vnner, thy at megh spøriendi« efter Ihin guddom teer Ihu 30

majtdomcn, oc megh spøriendes efter sothet teer Ihu beskelighet,

oc megh bedhendes thine spen, gifucr Ihu stærk strid at smaghe,

o ewijmelig visdom, hwi gør thu Ihelh, eller hwat vil Ihu ther

met beuise!

Sapientia: Tha skal thu vethe, at ey gifues at komæ til 35

guddomseiis høghet eller vuonelig sothet, vten me* en mild trons



20 H. Suso, Gudelig Visdom.

draghels oc kærlighelz ofuervinnels vedh mi« mawdowis oc pines

beskelighet, och ee huræ meghet nogher stier hegher vp , vm

thenne pinæ forglæmes, Ihes nieer faller han dyper, Ihy at hon

ær vægh som skal gonges at, hon ær poert i huilken vordher

5 ingong til godh ænde efter onsk. Hvvarfor bortlegh nw al thin

hiærtens rætzel, ok infør thek ma?iligh hiigh, ger festelig, oc bliff

met meg starkelig i spissen, Ihy at Ihet ey somer swe^nen, at

han blifiiei- i kræselighet, hwar haw seer sin herre so ærlig stride.

See met hughe/is eghe Dauid sterkmænz tal, oc i blant them som

10 æræ ewi^neligh kunge stritzmæ« andelig atstunder thu at regnes,

Ihy tilbør at thu bortlægger then fermere vanku^tnels, oc haff

xni Iheg iefnligh i mellæ frawigong oc modgojig aff Dauids tre sterke-

mænz eftersyn, oc gak sosom fynne uicdhel spiss, oc øsendes

vatn aff Betbleems vanlgraff. OfTer høgst kuiig ønsken drik, so-

15 som ær at thu skalt gifue tik vdh til alle erfuete, at thu scal

lydhe hans eneste viliæ, før theg i stritz klædher, tag mina vapen,

vepner skal ey ga for sin herre, men ha« skal efter fellæ, thy

at thu skal drikke aff then kalk ther iech drak aff, oc genwerdighet

som iech ledh skal thu tholæ andeligh, thy at thit hiærta skal

20 drefues aff sinnelighetz daglig drøpels sovm strider mot skel, oc

aff ma«ge drefucis sowt skikke scule theg til mi;t kerlighet, oc so

nogherledes skal thu oue/gytes aff blodughe swed, thine plantes

yrtegard vil iech gøtæ met rosenblomster soson* me^ a«gest oc

drofuels. Thu scal grtpis oc sosom bindes. Tha thu binder thine

25 synde vonæ so//*- æra gammel vordheu i thek, aff mine vuener

skal thu lidhc falsk sag oc oppe«barlig vræt oc blyels, oc skal

thu bære mi« pine i thit bryst idelig sosom troligest modher,

straffels oc vrætte do//^ skal thu lidhe aff ma7«ne, ma«ne bagtalæ

skal thu hafue aff awns mæn, oc sosom met torn skal thit howef

30 krones. Tha som andhelig idh nedher trykkis aff awns gadde,

ther efter skal thu vtledhes met raegh vten byn, oc bæra emuæl

mine forsmælels, nær thu owergifuer thek selff oc thin viliæ, oc

alle creatur ther hinder theg aff' thin helse, efter thin formoghe,

sosom dødh ma« owergifuer al thi«g i ha«s andz vtgaytg. Thy

35 vær stærk i hug, oc redh thek til frcstels, thy iech hauer ku«-

giord thek the thing ther komæ skulle.
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Discipulw«: O Gudz doms vransagelig dybhet, o e\vi7tneligh xni*

forskibelses rædhefiil dom! vm Ihet vare loflig at seyiæ, hwi

skibet thu ey at helæ ma;ikenit met en ajjnet mote, mere roligh?

o vm theif lofdes vsel mæ7tniske at seyiæ, hwi gerde thu so?

motle thu ey hafue pa fu7jnen en anne?^ modhe i thi?« ewi?inelig 5

visdo/H, met huilke?* thu malte bodhc helæ vsel, oc thee oss Ihiyt

kerlighet, at thu so hafde vmborn met thegh sielff aff so stor

drefuels, oc met oss a(T so stor enkels? ther aff ey viighe dyrf-

des then hellæ prophete aff lenglig betraclels sosowj at stride amot

the/tæ radh, oc sagde: hwi ær Ihu kov/imende sosom en vawren lo

mail 00 ey sosom stark ma?* som ka/j nw helæ!

Sapientia: Guddo7«me«s vpheld owe/gar aff sin dygd al

form ther manz vndhersta7(dels Van gripe. Ther aff sosom ho«

ey kan begWpe henne, oc ey he?*nes doj«s dyphet vedh huilke

dom all scapet thiwg tagher sin ende, for thy skal hon vakte segh 15

at ransaghe derfuelig sadhan thi»g som enest gaar aff Gudz vilies

veltykkels, at ey skal then ther ransagher Gudz wold Irykkis aff

æren. Mæn i thenne guddo/jisens vbeg/tpelighet me^ sin alzuol-

loghe dygd matte han i manne mote hafue igen bolh minniskens

natur, men vm skæl blifue?- standen sosorø nw, tha ær engen 20

madhe quæ/nmer, thy at naturens gerer akter ey i hans gernhig

hwat hans makt formå, men hwat som hwarin natur ær quæ/nt

efter sin natur, medhen mænnisken vedh alzfærst thinge sanhel,

emuæl naturlighe thing oc the nedhermere thinge fur manz vn-

dherstandelses vfulkomplighef, oc Ihet som han vedh foer han met 25

stor studeren oc dagligh arbegd, oc so framgaer han aff syneligh

thiyig oc til vsyneligh, aff leghmeligh oc til andhel'gh. Huræ kunne xiv

ha7i quemlighere vethe Gudz lenlighelz vnner oc helst Ihe forklare

trons vphogh som gaar ower al v^tderstannelses efn oc vishet,

vten at Gudz visdow klædh mef kedh sosom vswigheligh sandhet 30

hafde vppenbare^ the^, at mænnisken skulæ faa at skodhe Gudz

vsynnelig thi^jg a verldens scaper vm the thi^jg ther sc7-efuen æræ,

giordh oc vnderstanden, oc Gudz ewinnelig dygd oc hans guddom

skulle vorde kungord vedh hans mandom so/zi ha/t togh, oc æm-
uæl huræ mænnisken, som tapet glædhen for then vskikkelig lyst, 35

skulle rættelig forbedhe myst glædhe sosom met forgænghelig
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drefuels. Nw vtermeer, medhen (hen vcgh soh*, ledher lil liff ær

tro«g oc hegnes stiæ æra snæwer oc fore Gudz fedhels meghe^

streng, huræ ku«næ ho« vordhe Jætter, vten i thenne niodhe at

hun som gaff he/ine skulle for ga, oc gere then ærfiieful vegh læet,

5 iholende beskeiigest, oc so skulle vorde creatur læter, men sca-

peren for gik pa he/*ne oc tråd hc/tne me^ so stor win. Betenk

æn nw alf the'g sielff, vm ihu vare dempt for thinæ vndgernfwge

at halshugges, oc vm nogher toghe [het hugh for thik pa sin

krop 00 lodhe theg ga vskad bort, huræ kunne ha/t tee theg

10 større kerlighe^ oc ælskelig? Ther me^ vorde Ihu ha«»om plictogh,

oc vpvegt han teg lil at ælske hannom thes meer igen. Sper at

hwær særdeliA creatur oc Ihe skulæ iæræ thek al things skikkels,

oc sware theg, thy at efter engen fegher oc quæwiligcre modhe

ku?tne vor igenløsels vorde, vm retuishet oc misku/id skulle til

xrv* 15 sa/ftmel thees, oc manz natur vphøghes. oc Gudz godhet kujjgeres.

Huræ ku«næ hemel oc iordh quæmligher forlighes æn xnet so

stor medieres pine oc hans dedz beskelighet. Oc ey skal vt-

ualde mænz arbegd rædhe thek, oc ge/twordughe vodhe brydde

theg, thy at then vsigligh min næruærelses sølhet, oc æ[!]skelighetz

20 vndrende setme skal late thek anten ey følæ eller læteligest at

Ihole oc vnderga genwordoghe thi«g aff idheligh smørels. Ho

glædhes vtermere i andheligh hogswalelses fordeli, eller i gudhe-

ligh søghelses nadh, æn then ther ledh hårdeste drøwels for megh.

Han spør lit at vm skals beskhet som idhelig smagher kernens

25 søthet. Ite«i, then kæmpe sohi veth sek at hawe i strid en mild

oc sterk hielper, han hopes nesten at hawe fo«gen nw seygher.

Thy skal thit hiærtæ ey saHimelfallæ, mæn thu skal hafue altidh

min pine i hugh oc skriff he«ne i thit hiertæ sosom i bogh, oc

gøre thek henne ligh so møghet thu formå.

30 Nw sanneligh vil iech girlighere intryk thek min helsamligh

pines beskeligheth oc fulfølle vtermere min thale vm henne. Tha

iek var vtledh vten stadhen, hængde the megh pa korssens galle

i melle tho røfuer, ther pa at min dødb skulle synes thes fwler,

oc tha iech bleff so fest oc belagd aff grymmest dødz ve/k, vorde

35 mine lysest øghen gørde mørk, the gudhelig ørn vtfyltV.v afT spot,

min lucteis pintes aff vnd døn , min søtest mwn var gørd besk
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?fT gallæ, the sloghe megh, the sarghel meg, oc me^ ma/jne hånde

plawe sledhe the mith kol, so at blod flødh vt hwer ste^ efller

so gryselig slag, oc spredhes vm Ihen lystelig leghem oc Ihedhe

hannom alle rodhgiørd af blodh. O hafde Ihu tha sedh megh i xv

Ihc.a lime, so onkclig hcnghendes pa gallen I thin siæl hafde 5

tha iongen vanskels afT sorg. Se i then grædhelig tid tha vansket

meg then vidhe iordhews rum, thy at iech hafde ey hwar til iech

ku/tne bøghe mit howef, mæn thet hængd nedherbygd. The pinte

niiji hals toet hugh oc slagh, the gørdhe mit velscapt andl vrænt

afl" spyt 00 offiier mhi fagher lifiielig lydh gik en mørk færghe, 10

oc al min fagherhet var so vtslykt, at ey war megh åsyn som lil-

burde , mæn so syntes iech at fules sosow spitelsk man til

at see.

Discipul««: O, ho gifiier megh nw i thenne tidh at skodhe

thenne thi« ælskelighe andl efte?- ensk vnder thenne græthelig 15

form, oc owe/gydhe he?jnæ met grætzens dogh gongendes aff

sorest hierlæ. O renlighetz spegl, oc alle dygde oc nadhe fegherst

åsyn, i huilke?t ængele altro at skodhe oc feste sine eghen met

glædheligest tilsyn i vmødh salæhet, ho skal gifue mit hiertæ so

ærlighe oc vkorligh ønkelses gudhelighet, at iech matte foo alT 20

sin slorlighet alle there onkels som bræ/ine afT synnerlig ælskogh.

O ku/me iech vtgudhe alle øghens fructsamlig græd, oc hafde

iech alle tu«ge grædeUg røst, ther meg molte røre, at iech matte

thes bæther vedherlegh so stor thin pine!

Sapien tia: HEngew vedher leggher min pine bæther æn ha« 25

som ey enest met ordh men oc me^ ge?ning fulføller he«ne, oc

korsscns vnder bær idhelig i sin leghem, lighewdt* sek mine fot-

spore ødhmyghelig, sosom Iyksa«imelighet nedhertreendis, ey

ræendis genvordiighet, oc han sont aff bræ?^ne?^de attro akter altid

at komæ til andelig fnlkowimelighetz høghet. Iech sigher Ihek, at 30 xv*

so ma?ine grætz laræ sosom valn ær i dyp æræ ey so aname-

ligh hoss megh, æn togh at mille græd, som gaer aff ønkels æl-

skelighet, æræ giefue oc ælskelig for Gudh,

DiscipulMs: For thy attror iech at nymme aff thek, o æl-

skeligest visdom, huræ iegh mo lighe megh me^ fomefnde pine. 35
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Sapientia: Vent thin eghew aff, at the ey see fofænghelik-

het, ok thine øre at the ey høre vnytteligh thing. Anam best

for set, bort tag thin leghems vflødughe oc vskikkelighe lyst, oc

sæt thin hierte fridh oc hiiile i megh enest, tagh glædheiig al

5 drefuels, oc ont som thek paføres skal thu lidhe tholeligh oc attro

at forsmos aff alle, oc nym at brydhe thin eghen vilia, oc drøpe

thi;* leghems begereis for thi« helers ælskogh som dødhe for thek.

Thf^læ ær, min sø?*, theitæ æræ først vphogh som ewi/jnelig vis-

do««, andwordhet tek oc a7iner sine ælskere, huiike æræ grafuen

10 i Ihennæ oppen bogh, sosom ær i mi?* korst fest leghem sosom

thu seer.

Discipul«*: So rig oc so vsiglig stor ær thi/i løsens tro-

het, at ho?i owe?gar alle dødheligh mæyjniske begribels, so at

vten alle a^ner ma«nefol gogerni?*ge, tha tagher ene so stor pines

15 minskelighet, som gik fram aff ælskogh, sek sielff all kerlighetz

venscap aff ræt. Men nw, o ewittnelig visdom, mi/t ven, iech be-

gorcr sorlighe ige?* at høre aff tek the^, som smagher arm

mæ/tniske so søteligh, iech bedher, hwat wil hon sek so stor æl-

skog, eller hwat tenkte thu at thu ville tole so birlelig, hwi for-

20 sosl Ihii ey tek sielf oc var tek sielf mild, thy at vte/t tweuel

XVI hafde the^ sømmet Ihek at gøre the* lættere vm Ihu hafde vil.

Sapientia: Ælskoens storhet ville ey latæ megh ihet gøræ,

kærlighetz low war so stor at ho;t ville spare i evjgen mote, oc ey

noghe* mille sek, thy at hon bran so storligh i megh, at engen

25 noghersi/(ne, e huræ tørste ha/i. ær, begeret so sorlig klar vatn, eller

tht-n ther dødh skulle attrod so ewith liff, sosom iech tørste aff

kez-lighet at gøre syndere hele, oc beuise mek them ælskeligh.

Sakleligere ma then dagh ther framfarn ær igewkalles, oc alle

bioster aff verldens vphoff ther vissin ær igen qweghes, oc vtal-

30 elig regn toræ ige/tsavttmels, æn mi« kærlighetz vbeg/Zpelig stor-

het ka^f modhes eller vyrdes, ther aff var mit velscapt leghe/n, so

mærkt met vtalelig drøfuels so som met somme ælskoghens tegn,

at ey var en punt rum i mit korsfest legheme, at hon ey lyst aff

syndherligh drøfuels oc ælskogh, oc aff nadh vnnes thek nw at

35 vndhersla noghe* ther aff. See nw beghi mine hendher lo7igh oc

fogher ginomslaghen bittherligest me* spigh, oc minæ arm gry-
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selig vtrækte oc minæ føther ginom stu/tge/t oc mina laar tilsam-

mel trengd som en graff, Skodh oc mina kreselighe leghenis lim

være i so trang i?<lukkels oc owe/gudhen me^ blodh. Min leghe?«

ven aff vngdo«is fogherhet fiol nedher aff sit biosfer oc visniU

hwassest korsseyis træ var min kræseligh røgs sæng, then swar 5

krop fest me^ spegher drogs nedlier at aff sin swarhet, oc ther

aff ektes mine vndhers verk. Hwat meer! aff fotz ill oc til how-

de/iS is vpfylte (megh met) the grymmeste saar oc beskest drøfuels. xvi'

the ledde mek til dødzens graff, the cy spard mit liff, men tho

vpfylte mek met beskeiighet oc mødh, ærens ku/igh met vdleth lo

pine, thesse dødz saar tholde iech aff stor hiertens begereis, at

iech skule bele synde mi«niske saar met minæ bionet, oc fult

gøre mine syndere, oc at iech skulle forlighe me^ mi?* hewmelske

fadher alle them ther til hannom ville kowime!

(l^aiiitiiliim pnrtiitn.

Huræ siell som hawer fapet siu brudhguni for synd skal finue

haunom igeu ruder korsset met syndbætring.

5

Mf| inæ oghen vtgyde i taara oc later ey a(T at græfæ. Bortgaar

ia J alle thes verlde/is glædhe oc alle thi/ig ther syntis hugsualels

faer longt bort, oc later mek søghe enlighet, som ær grætz ven

oc angers kowjpan, at iegh ma græte the vnde thiwg ther mek 20

snarlig hende for mine synde ok mek ledde fil Ihenne vselhef,

som fordom glæddes aff glædhelig framgo/ig oc v//gdoms blom-

strendes feyier. O min siel, løp inuortes til theg sielfT oc giff

owe?' allæ forgengelig thiwg, oc søg fulkomplig effter dypest

sorghes ødhe øken, oc gak pa høghe btertghe oc rop me^ saar 25

hiertæ oc græthelig røst oc ønkcligh skregh, so maktelig at then
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enkeligh rest rækker vp ower hierighe oc heghe oc hegt vp i

vædher, alt lil Ihen yiierst hymmel, oc kommer so til hewimelske

ånde ern, fulle aff milhet, oc gak lil them met sodhan rop oc

seyie: o lefiiendes steen, heghe bi'ertghe, lysfiille marke i siernes

5 heem, ho gifiier megh [het at then stærkest eld bræwner mine

hierlæ reddher alT niøghel hele, at beskeste taræ ma riueliff vt-

f]yde, 00 rerer ether til at enke mek oc til at line m\n sorgh

1 som ær viigeligh oc (sow«) ger mit hierte magt oc piner mi?* sieis

inuole oc trengher mek gruwdelig. Ve mek vsel! thenne hem-

10 melske brudgo/j* han kam førre lil megh met sin kærlighet oc

vpfedde mek oc vtualde lil sin brud oc fest mek met sit fænghern,

oc prydde mek mannefoll, ho/tne oc mielk togh iech aff ha^iS

mu/t, och sUiytdom nedh iech idhelig hans mu« sete kys, oc then

andheligh brudgom, lilier ælsker, ofte gørde megh blid vmucl me^

15 sin andhelig fawen tagels oc vpfylt mek met ma?inefoll goth, oc i

alle thesse Ihi^jg tog iech ey tak vppa, ok Iha iech var i hedher,

vndherstodh iech ey, men iegh flydhe fra hannom oc gik bort oc

owergaff ha«?(om sosom kloster løber. Ve mek, thy iech tabet

ha/j?jom, thy iech ofuej-gaff mi» ene hiertejjs glædhe, lifue«d?s

20 vanls ader, mi?t herre, oc hawer nogherledjs gert megh fræmen

fræ min lefl", oc skille megh vtrolig vidh ha/t?tom. Ve megh vsle,

hwi ville iech thet gøre! hwi owe?gaff iech hannoml hiiræ raa?ine

thi/tg iech myst me^ haw;iom, forlhy iech tapt meg sielfT oc for-

ternet alle hemmclske ånde. Drefuelse komme oc hwærie hugh-

25 sualelse forlole mik, iech sidher naghen ok ænk, oc owergifue«

ful aff skensel oc forsmelelse, thy at minæ falsk ælskere, mæn

heller sanne swigere, sweghe megh oc owergafue megh enkeligh,

oc refde fræ migh alt Ihe^ goth som mi/t leff begafue/ megh me^

O hedhers mystels, glædhe/*s tapels oc alle hugswalelses bort-

30 lræ/<gels, thy at i en lidh kam megh alle mine altrols ful van-

skels. Ther efter kan iegh ey hugsuaics, mæn the^ skal væræ

mik slerst hugsualels at tagha eyigen hugsualels, men altid suk

oc græte so læjjge lil iech foer en vsel dødh. Ve megh, hurt

skal ieg vewne megh, lil hwem skal iech ga! ho skal forlighe

35 mek! see al verlden hawer owergifuen megh, thy at ieg ofuergaf

mi7j. leff. Ve megh, hui gørdhe iech thet! o huræ ønkelig var
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thcn tidh som viste the/tæ vnt! o redhe roser, o hwidhe lilier oc

vkrengt viole, sosow ær helghe oc vsiniUe siæle, seer nw, thy at

iegh ber efteraars bloMiSter. Akter oc seer megh ligh at være

en torn rydh oc legger the^ pa hierlæ, huræ snart thet bloster

falmer oc faller aff som Ihenne ve/Ide« grtper, thy at her efter i

bryster enkte vte« at iegh skal deø lefiie/jdj* ok scal falm blost-

rendjs, oc ieg vng skal elles for tidh, oc iech vordher siwg hel-

brægd, men all the^læ mo iech æn noghe^ lidhe, til ihet encst at

ieg fortorn thit ælskelig oc fadherlig andl oc drefd Iheg min leff,

[het ær megh heliiet oc sorgh offuer all sorgh! o mi/i sele, iech 10

vanskes i hiigh, Iha iech miwnes, me^ huræ stor kærleg thu for-

kam mek, met huræ stor sethet thu pamonef niek oc huræ ven-

ligh thu drogh meg lil Iheg. Sorgh træ/^ger megh, thy at ieg ey

anamet the/læ alt thakkelig, at iec so lit wrde so store godhe

lhi«g oc bort kast soo læltelig so stor ligghendjs fæ. O vsel 15

dedz ynsken næruærels, til hwad bier thu, hwi tagher thu mek

ey bort! O manz hierte megte sterkhet, som so stort lidher oc ey

vanskes! O mi« hiærte;iS iern hordhet, hwi Iræyjges iech aff

meghel sorg oc ey sendherslidhes! Herer mek, gudhelig bloster

ok enker meg, alle mille ælskere! lek var kaWet fordom høgste 20 xvin

ku/jge?<s brudh oc pryd met høgste nafn oc hanuom fordom kær,

han kaliet mit nafn gredheligh oliæ træ oc fogher oc f/wctsamlig

brud. Ve megh vsel, thy at ieg ær ey nw verd at kalles hajiS

steers qjannæ, ther skikket ær til Iwæt æmbet. Her efter dyrfues

iech e«ge;ilu/td vp at ladhe min egho?i for skam oc blyd oc ey 25

vplale mi« mu« mere til han/<om. O hierle«s angest, drofuels

æræ mek hwærie sted, hwat iech skal vluælie veth iech ey, ihet

ær hordher æn alle dedh at hafue tape^ sin kæær, me^ vbedhelig '

hop at fo haimom igen, sosom ferre boss mi?* sorgheligest siel

lates at være vmøghelighet. Se huræ iech sammeltre?(ges hwar- 30

s\et i al verldews vidheful vidhet. Gudh gafue iech vare i edest

øken, hwar som manz øgh skulle meg ey se oc ey ern here, at

iech matte thess heller mættes aff rop oc grødh, thy at her skal

min hwgsualels foo ænde. O synd, hwat hawer thu førd mek!

O vsel synd oc mødheful lyst, til hwadha/* vsel stat hafuer thu 35

megh ledh! O vrene verlden alful me^ falsk oc swig, ve ha/<Mom
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som thek tiener, oc vndhergifuer sek thine vili! o me^ huræ storæ

drefuels oc vselhet han skal her trewges, thy at vm hon synis

at smigger her vtentil, tha ligeuæl skyles thet innentil som skal

bidh, oc vm hon synes vtenlil klar, likeuæl kommer vtalighe thi«g,

5 Iher idelig pine then vsel siel, A ve, a ve, thu swigher, huræ

meghet thu iette meg ad the^ ferst, tha thu ville swighe megh,

nn* thu for mek snar met lysteligh bøgher oc konst oc søtest tale oc

ord til at lokke mek, sosom met hafftrol røst oc lystelig pibsang

togh thu sin fræ mek , oc genomfest dors hiærtæ aff vndq^tnncrs

10 andle oc hwidh hals oc leendis øghen. Tha iech bedhes vatn,

vplod thu en flask met miolk oc gørd meg drukke« aff ien sødh

forgiftels oc met søte malhørt oc gaff mek met thin eghen hånd

fogher oc søte ebbel til ene behafuels. For gafue gaf thu roser

aff rosengård, oc swor meghet fast, at thu skulle ælske mek mest

15 oc at mek skulle ey bryst lystelig framgong oc glædhelig lyk. O
klogh ræff, o ieterful ydel, see met thesse oc ander vtalighe

smigger drog thu mek sækket eiter tek, sosom iet faer drages

glad til dødhen, tha tet tees ien grøn quist met løff. O verst

diwr, o blodugh diwr, nw sti/iger thu grømmelig then ther thu

20 so liiieligh smurd, oc slår so gryseligh til iordhen ther thu so

lettelig vplyft. Thu lod thek hafue Syrene røst, nw beuiser thu

thek at hafue gadh, oc alle thi/(g ære vent twert amot, tha som

iech venter mek tryghelig at huilis i thit skødh, aff skæres mit

haar, øghen brydes vt, ande/j gar bort oc stork taghes bort oc

25 nedher slos iech vuæpnet aff vuewnes swerdhe. The/tæ tenker

iech, Ihe^læ belrakler iech oc falmer ther aff i mek sielff. Ther

aff ær then siel salle oc mo vel kalles rigdoms drotni?ig som. vor-

dher viis afl' anners skadh oc gømmer hugs oc leghems vskylle-

het. O huræ stor sallehet han nydher ther so ær, iemuæl tha han

30 ey aff vedh. E glædes pur lefnet oc then siel, ther skil ær fra

verlz begereis, ma vef glædhes, for thy mi« grym bedrøfd sam-

wit var for dierf, ær ho?i swarer æn bly, grymmer æn løw,

XIX rædheliger æn tordun, besker æn molhyrt. Thenne vorm (sosom

ær samuid) nafuer minæ inwole ok ey later mek æte eller

35 huilæs, men ofte vmuæl bøster them sofuendt«. So ma/tne oc so

store ihi/ig æræ the som en fwl siel skadher, oc ihet ville synd-
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oghe inæ«niske ncppeligh tro. Thy at crealur skal vepne sek amot

vrætuis mæ/miske i pinen, oc ær mil til at gøre Ihem goth som

Ihek, scabcr, tiener. The^tæ sagde iech, for thy rønels lerdhe uiek

at seyie tlie/tæ oc tbenne næruære/(d<*- miyt hierte/ts beskest

beskelighet rordhe mek Iher til, thy at nw nødhes iech til aff 3

vselhet sowi mek trænger rope oc framtale, thy at vnt oc beest

ær megh at hawe offuergiwe« mi/i brudgo*« oc ey hafue lydh ha«s

budh ordh. Ho gifuer mek permel so bred som heHimelen, so

tneghet blek sohi vatn i haf, oc so ma^ne pcwne som lofl' ær

po træ oc gres i æng, at iech malte sammel scrifue then drøf- 10

uels oc vbodhelig skad som iech kam vti. Avi, hwi føddes iech

til verlde/t! hwi for fors iech ey i modherlifT. All sammel vanskes

iech oc veth ey hwat iech skal gøre, hwi dweler iech vtermer,

h\vi drøfues iecR, hwi græther iech, hwat bryster mcer, vten at

iech skal forsmå meg sieiff oc kaste mek i then vsel vanhops 15

heluetes pyt af lhi/< æres andle.

Sapientia: Vesthu ey æn, at vanhop ær en vodbeligh thing,

thu skalt e/tgcnledi« vanhopes vm thi?* helse, thy at iech kam ther

til i werlden, at iech skulle efteysøghe oc hele Ihet som, forfors.

Discipuliis: O hwat ær Ihet som iech hører, som so sole- 20

ligh lyer i minæ ørn, i vsel mævuiisk oc bort kast hun!

Sapientia: Hwat ær giørd, at thu ey kæ//ner mek, huræluwd

so falle;tdes ær thu nedherfalle/t til iordhen. Min søn, mon thu

ey tholæ vtsættels aff for møgel sorgh, o mi?«, kære, iech ær then

ewi/ineligh visdom, hemmelske fadhers søn, vselhetz staff, milhelz 25

leedhsagher oc loghman, som vplodh miskuns obegy-tpelig dyp,

alle scapæt ånde, oc vil taghe tek oc alle som ville kommæ til

megh i mit millest sked, Merk mit andle, thy iech ær then ther

ledh falikdoj«, at iech skulle gøræ thek righ, iech tolle beskest

dødh, at iech skulle gifue thek liff oc star her en medhlere i 30

melle Gudh oc man, oc hafuer korssens vwder beuaren, som iech

skal sætte i mellæ thi»e synder oc ewiMnelig fadhers streng dom,

for thy rædhes ey nw, see iech ær thi?i brodher, thin brudgom,

iech ær redhe at misku«ne oc skiwle Ihine synder oc bort wræg

Ihem i hafsews dyp, oc so forlate them sosojh the hafde aller 35

været, i so mate at thu vil vende theg vm oc vakte thik her efter.
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Twos nw i mit blod, i vsmittet lawtbs blodh, fullcst aff ælskogh

oc ski;tnende afT rosen lyd, vplyft lilh hoflue^ aff iordhen, vpladh

Ihine eghen oc bliff rolighcr i Ihin hugh, see then fremmest kiortel

skal frambæres tek, vnderstandelses fingher(n) skal gifues tek, oc

5 skoo skulle byes thek, oc fedh kalf skal drepes, Ihet lysleligh

nafn skal igemgifues, so at Ihu skal være oc kalles ewi/meligh

kiiMgs brud, oc for thy at ieg ey igen løste thek met forfænghe-

lig thi?ig, sosom gul eller sylf, vte« met mit dyre blodb, oc met

so stor mødhe sekte iech efter thek oc køpte tek, oc thy ær icch

10 verdskyile at glædhes aff thi^t helse oc være læt til nadh. The*

ær vnder oc møghei vndrende Ihet som iech vil seyiæ, Iha ær

Ihet vten all twyuel troende: See vm al ve^ldhen vare ien

brænnende boel oc mit vli var en nøff blaa, Ihenne nøf ful af hør

eller bio skulle ey so snarlig tennes, sosom m\n barmhiærtehetz

XX 15 dyp \geti tagher synde mænniske, ther vill gøre betrirtg oc kom

igen, thy at i then naturlig gerni/tg ær æn nogher dwal, tho at

han ær alminst oc vbegWpelig, men sannelig engen dwale ær i

melle ha?mom som bedher oc ha^mom som forlaler, oc hannom

som grædher oc han7iom som hører grædh.

20 Discipulws: O vhørligh fadherligh involes mildhet, o hym-

merikt« salehetz vndrende kedighet, o min hiertens ene glædhe,

Ihu værdes æn nw at taghe then bortkast fordømmelseyis søn

igen, oc vil gifue hannom som ær skylle at døø thin nadh. O
enkorlig nadh, o vsielig væluiiiæhet, o gudhelig nådes haff, vænd-

25 elig oc alle dødhelig mæytniske vbegHpelig owe?gangendes v/ider-

standels oc iæt, oc allæ verdskyld, aff thenne nadh bøgher iech

min hiertejis knæ til tek, miskunns fadher, oc faller nedher til

iordhen for Ihine fetlher, oc takker, thek aff innerst hierlæ, oc

bedher at thu skodher Ihin enest søn som thu antvordet lil dødhen

30 aff stor kærlighet, me* huiikcn Ihu elsket oss oc for hans drøf-

uelses mavtnefolhet forgløm alle mine vranglighet, oc bedher iech

at thu minnes pa Ihi^te gammel misku/id oc Iow , ther (hu Iowet.

Visseligh, thu gaff verlden som forfors aff Noe flod thin forligels

tegn, oc sagde met Ihin helghe mwn : iech skal sælte mht bow i

35 skyen oc skal pa minnes mit venscap met elher, oc the* skal

være iet tegn i melle mek oc iordhen. Eya, skod nw , miliest
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fadher, Ihen bow, som tlia var fortegnet, sosom ær Ihin selest

sen, hæng vppa korss. Betrakl, selesle fadhtr, hiira ha;i var vt

draghen oc vt ræk pa alle sidhe, at all hans been mote tæliæs.

Se huræ ha;js he«der arm oc awdcr hans lim vare alhordest

vt draghen oc fulle aff saar oc ofuergiidhen afY blod. iech bedher 5 xx*

se the^tæ oc for haws saar heel vare saar oc forlat ware synder!

Minnis he/re, hwi Ihu kalles misku/jsammer oc miskunts fadher

ther afY, thy at thu misku/jdsammer miski]»ner alle, oc ey mi/tncs

then vræt theg ær giord oc glæmmer vore synder. Thu kalles

ey misku/idsanimel for ræluise mæ« skyld, som ey behefue synd u>

bætr/ng, men for vore skyld som synnet oc giørde ille. Eller

mon thu hafue stadfest al ræluise oc vskylloghe mæ/miske, hwes

godhe oc vsmiltet lefne^ ær oss ydheligh til efte/syn, the skulle

ene være Ihine venner oc vethe thine lønlig thiwg, oc hawe?-

skibet, at the skulle ene æræs aff thi« nadh oc venscap. Heller 15

mwn thu være enest vskylloghe mæ/tniskes herre, æst thu ey oc

there hey-re, ther synde plikt geræ? ior visselighe æst thu there

he/re, ther bodh geræ oc igen koma til hiærtæ. Pleyer ey nadh

at eghes ther oweruæts, hwar som synden war for møghel. Thy

flyer iech til thek, miskuntz fadher, oc søgher efter thin værns 20

æræ, oc aff heteste gudhelighet oc me^ en hiertelig armtegt sam-

men træ«ger iech mek, o høgst ku/jges søn, i mellæ thina bar

arm biodug aff thin blod, oc vil iech ey skillis fræ thek, hwerken

lefuend eller dødh nogher tidh. Ther for, o søte oc mille fadher,

forlat meg minæ synde, met huilke iech forskyllet thin vredh, for 25

Ihi/t eneste søns kærlighet, thy at so stor sorgh ær mig for mine

synner, at iech heller vil thole thusend dødh æn fortorn thek,

milleste fadher. nogher sin her efter, thy at all Ihen vselhet ther

iech thol, heller hyllet som iech forskylle, heller swarest skers elts xxi

pine twiwge mek ey so meghet eller drøfuer megh ey so storlig 30

sosom mi?« bredh, me^ huilke« iech forlornet theg, mi« scaper oc

mi/l herræ oc mi« Gud ocmi?« igenløser oc mi« hiærtejis eneste glædhe!

oc ther for vm iegh ku«ne vpfylle hemele?« met vbodhelighe rop oc

gore mit hierte so stor magt at thel brust i lhnse«d sliki, Ihet var

megh liøft for all hagswale iech hafd i alle mi« lifs dagh, (hy at 35

hure møghel me^-e ther gøres met meg millcre, so møghet mere
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pines m\n grætefull hugh, thy at ieg tog ey tak vppa so mild ven

oc Iroligest fadher, men nw, o ewiymelig visdom, som ær gudelig

visdoms lærer, lær meg huræ ieg skal bæræ thinæ sølesle vnner

i mit hiertæ, oc huræ ieg skal hawe them i m\n amminels idelig,

5 at ieg ma so ku/(gøre bodhe them som æræ i himmerige oc i

iordrike, hwat tak iech skal igen seyiæ for so vtalelige godheger-

ni»g som meg vsel æræ gifuen aff oweruælte stor miidhet.

Sapientia: Tu skal offer tek sielff ok alt ther tilh ær, oc

tagh ey noghersin igen ther thu hawer offert, oc haff affhold ey

10 enest aflf vfledehet, vtæn vmuel sty;(do[m] aff the thing som lo-

wes, oc tha teer thu mik thinnæ hendher korfeste til korsse^, oc

hwat som got ær skal (hu gøre, oc hwat ont som tek pa føres

skat thu lidhe lollelig, oc sammelsank thi« hugh fræ ma7ine vt-

spredh tænkels oc fest hcwne i mek som ær høgste golh, oc tha

XXI* 15 feste(r) thu thine føther til korsse^ Lat ey siels oc .leghems

dygd ledhiæs, men wer idhelig at, at vtrække them i min tienist

a gants magt efter minæ arme lighels oc ee thu ær aff arbegd

mød eller træt, tha giff Gt/dh loff oc lidh tollelig oc sammel træng

mannelig sinnelikhetz rørels, oc so skal thu sware then vold oc

20 mødhe som mina lar tolde, oc mi^i. leghem igenblostredes vedh

thin leghems gudhelig oc skællig drøpels. Mæn thu skal gøre

min ryg, pint aff korsens hwashet, ien sød sæng ad hwiles vti aff

manne hånde genwordhehetz villeligh lidhels, oc thin hugh som

ær fortunget aff kroppe?* skal thu altid hawe vp til Gudh, thine

25 limme skal thu hawe til rætuishet oc til hellehet, sosom tu pleyde

at hawe them førre til vræ.tuishet. Tilh hiertæ skal være redhe

til at lidhe all genwordehet for mit napn , oc so skal thu wære

korsfest me^ ihin hej-ræ sosom tro swen, oc skal vorde meg no-

gherledis ligh oc ælskelig owerstent me^ ønkelses blod.
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Cii|iitiiltim qninlmn.

Græd oc jenmier ofuer rtsliict gudlieli^helz værni i atskillelighe

persoucr bæghiæ køns i ror tidh, hiiilke Ckristus igeukaller til

saii kærlighet red haus piue.

Hil
uræ sidher enest stad fiill aff folk etc. len tidh Iha visdoms

ii discipel betrakte nw i sin hug Ihenne wcrldc/*s vodhelig skik- 5

kels oc slat, oc huræ møgh<?< theii giidhelig kerlikhe^ vanskedes

i sin tid, oc mæ?iniske/ts eghen ke/lighet vndlier voxle ma/ine

sted vnder reniifues form, soso»i stelendes sek til, tha hende i xxii

blant the laareful bene sow* ha« bad til Gudz visdowj, at ha?»

tyngdes aff ien andhelig oc søth sefn, oc genste« var ther hoss 10

ien lighels som hannom lærde fullelig aff Ihetlæ iornefiide. Thy af

i then syn syntis ien pilgrim fatte oc oggen oc stod vten til oc

bar ien staff i sin hånd, oc ha« var full aff vselhet oc armhet.

Hoss haMMom syntt's sosoni ien meghef gammel stad oc var manne

sted nedher fallen, hwes plank oc bygni«g (hafde vare/) moghet fogher. 15

Oc hon hafde være/ fast met lorne oc grafwe porte oc lykels oc

met ander væriæ. len dell aff for/te/«de vort nedher brudhen

aff fien, thy at the som væri skulle vordhe ofuerwnne« O'fl} fur-

symmels oc ien dell fiell nedher for theræ forsymmcis som boede

i stadhen, oc then dell som bleff igen var fald i vone. thy at 20

her oc ther var skar oc long rifwc. 1 sladhen syntes nogher dywr

sosom hafftrolle i mawne ligels, a huilke then pilgrtm bedhes

hielp oc the korde ha/«;iom smælig bort. oc ma«ne foibødhe them

ther ha7iiiom ville hielpe, at Ihe skulle hiclpe hp.nnom^ for huilket

han vort dreft oc vred oc gik bort, bortkord aff them, oc kaile 25

hcHjmel oc iord lil viln amot them.

Discipel sagde: The/(æ sog iech oc iech bedher, o ewi«-

nelig visdo«j, at tu teer mek Ihess syns merkels, thu som voest

allæ lenlige thiwg oc gudhelig vnder.

Sap'ientia: Thet ær iew vnderlig thi/tg oc ær mest verd 30

enkels. See, iech ær then pilgrim, fordom thenne fordæret stadz

ærlig hofdhi/ig oc forclare brudgom. Thenne stad som thu (saa)

3
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xxu* so brodhen oc skorfiil, hon ær modher kr«sten kloster lefnet, som

war fordom hede oc giitehge, i hiiilken som maytne tro mæniske

hafde gulh heilet lefnet i kerlighet oc endregt aff kirkens begyn-

nels, oc the forsmade al verels thi/ig oc bruwne enest i Gudz

5 kerlighet som i helle tænkels oc godhe gerning, vare sek sielff

gongnelig oc Ihere iefn kristen , oc giørde ey noger swig heller

skadhe, mæn the lefde there liff i enfolloghet oc vskyllehet, The

korsfest Ihere leghem oc legheme?ts begereis oc synd , the hafde

storæ idh oc vone, fulle met gudhelighet. The ware (i) manne

10 hånde klostere oc eken oc reytlifiies mæn, sannelig dygdelighe

mæn, starkeste oc ærligeste strits mæn amot andhelige vn(d)het

oc swig, oc antwordhedhe sek sielfue alt til dodhen for sandhetz

oc ræ[t]iiishetz beskirmels. Tholige ærlighe borghere oc ander cla-

rest Gudz riddere plegde forneyjide stadh, sosom ær vor hælghe

15 modher, then gudhelig regelbond lefnet, at fedhe oc vpfostre til

mon aller, mæn less verre nw i thesse lid i ma/jne stæd oc rige

stor fald bogynner nw at hende thenne stadh, thy at summe

borghere oc styrere hawe sek forsømelig. Thy ær all then andhelig

bygning vfast oc ncsten edhe, oc [bet lille som synis at staa

20 ige«, forfars aff idhclig vanskels, for Ihy al ma^tne then samme

(helle) renlifues sener oc vedkæ/mere æræ kommen til so stor

forlrodhenhet, at the dierues at talæ mote sine formen, so at nw

ær nesten i engen sted refst oc vm plicf bydhes amot brodh Iha

vordher æn werre, thy at the æræ væpe7i- met subtile oc kloghe

25 dispulercn, oc (the) taghe manne vnytteligh beuisning aff kirkins

xxm loff sek lil vern, oc ville ey late sek refse, men the gøre ower

the^ ther Ihere forfædhern hawe sat, oc invøfwe sek sielfue oc

ander met sek i vodheligh trædhe. O ihet ær san dom, at thenne

ondheligh bygning skal forfares. O sannest foruisni/ig tilkom-

30 mende droluclses, hwræ kan thenne ondhelig hegning sla, vm

hørnsten taghes bort vnnen til, oc Ihen pilæ som bewarer all

then ondhelig bygni«g vmuænnes, sosom ær nær redhebon oc edh-

myg lydhcls wræges bort, oc hwar en ger som hannom behawer

oc lyster, oc ey nugher derfues at seyiæ: hwigørthuso? hwar ær

35 nw then enfolle Powels lydhels oc ander discipule mest lowende,

som lydde (ho gammel fedhern aff størst gudhelighet, som bedhe
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th<?m (her vmøgclighet var. Tij nw lu7jge at lale Iher aff! men alle

gudhelig hiærtæ grætæ i, oc ey gafner oc at thale aff ihenne ma-

terie. Thy at hafde tiet afT thenne mate/iæ ær visdom, men skal

ieg nw seyic aff seluiliændes fatekdom, sohi ær all renliwes

mudher oc fedlie , huilke« summe hælle fedhern vtnolie sek til 5

briidh, su/nme kalle he;/ne sin frw, suA/ime gawe he?jne sine godhe

vewne for testame^t. Hwat skal iek seyie afT henne? Ihy at afl"

ma«ne ælskes hun ey sosom brudh, men hoii kastes vt sosom

Agar, Siira liiLnist qwinne, tha som he7»nes barn var amot alle oc

alle vare amot he/jnes barn, thy at Ihe fi?ine thusend konst til at lO

legge sawimel oc the konst som them ær til helse gaa i the konst

som them kan noghe^ forhwærre, och hwat som the kuwne ey

hawe i peni7jge, the^ skifte the vm i ander nytte, oc late so at xxm*

tiie gere the^ til mille ge/ni?ige, men aff ræt sa/jne gere the the^

for there giri, oc bygges ther aff sosom ieth augiid, oc æn nw 15

framdelis vmwænde the sinæ pæwnJHge i ander thi/jg sosom i

begger heller permen oc (tha) the thi/*g vonskes som the hawe, at the

maghe tha taghe ra h aff Ihen gndh Alteron som the lagd i there

pæ7ini?ig sæk, sosom ey vare Gudh i Israel. Item at thale vm

kyskhet som ær degdens fcring geres lit behuff thes værre, Ihy 20

at tha the vnge lamb ville fly Ihe grymnie vifwe oc lope til hierde

vern, tha falle Ihe i verre snaar, oc Iha the mene at the skule

vnfly vlff tænder, tha fa the dedhelig saar eller de alstiyjgs aff

vejer som griper them lenlig oc tygger. Summe hawe sek oc til

syne sosom kyske mæ/iuiske, hafwe Iha ey kyskheiz dygd, oc tha 25

the rædhes enest at the skulle beropes fur vkyshetz smit, tha be-

gy/(ne the lonlig at ewe siæle row oc krænke hymejigis brud-

goms violas, eller sn)itte them met vhewesk ha?tnels. Thesse

kaste madkrog i gryte til lighels efle»- summe prcsle i Moysi low.

oc gere row aff the lhi?jg iher Gudh skulle offers, oc for Ihy al 30

(the) ey derfues at æte offert al sammel op, tha ville the lighe-

uel smage, huræ Ihet tefwer sosom the gide.

Men nw vil iech sighe (noghe/) aff kærlikhet, som ær all

andhelig bygni7jgs sammel binnels, hon ær til ænte gør, ho7i ær

til ænte ger alt til gruwvol i he;jne, thy at alle spøre nw efter 35

Ihe^ Iher theres ær oc ey som ander her til, oc vodheligh bag- xxiv

3*
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talæ hawcj- nw heller rum æn skeer kerlighet. oc brodherlig hadh

hawer vndergrafuen oc nedherslar brodhe[r]lig kerlighet, so al nw
mo vel seyies met græd oc sorg, hwar en skal gernæ sek for sin

neste oc skal ey hawe tro i alle sine bredher, Ihy at hwar

5 brodher som vndergrafuer han skal vndergrafiies, alle ven gaar

swighelig, oc man skal gøre daare aff sin brodher oc manz vuener

æræ hans hws folk. P»ophcten seyier : there tu?jg ær skodh sær-

endes oc hon thaier swig i sin mvvn oc thaier frid met sin ven,

oc hawer tho lønligh swig, oc for thy the bidhe hwer a«ner in-

10 byrd js, oc redhe hwer annen til vredhe, oc hawe awnd oc slidis

inbyrdis, thy ær rædhendts at the skule forlæres inbyrdes, och ey

ær thesse thing oc Ihere iighe so lonlige, at the ey wedhes.

Men Ihes verre i all verlden vlgik Ihere lyd oc til veyldens ænde

gi«g Ihcre ordh, men vil nw nogher gerne godhe gammel vone

15 oc helle efuels sosom gn/«mel fædhern giorde oc lærde, tha geres

door afif hannom oc i biant ander seyies at være enlig oc lefue

atskillelig met anner, oc skal lidhe meghel vræt, men vm then

helle kloster lefnet somj. (ær ded) vare i sin magt oc ster(k), Iha

vare alle thesse thing i godh slat oc skibels. Foruis i Ihe daghe

20 var ien gyllen tidh oc helses dagh, thy at the vakte sek for all

vflodelighet oc hafde (ey) hwisken eller lismen sek i melle for

ånders gudhelighet, oc aklet ey trædhe eller dele, men the for-

tæret Ihere tidh i dedhelig gerning oc helle studcren oc tænkels,

oc Ihem var iet hierlæ oc ien siel oc the lefde aff all theres oc

XXIV* 25 ey hwerser droghe lil sek siclfue, oc for Ihy vare the fulkomme-

lig men i alle dygde. AlT Ihen forney'nde andhelig id bleff ey

igen vlen noghe^ litel. Ilewt somme dele, som synlt* at stande

igen vskad i tben andelig stadz bygniwg, æræ Ihe gammel godh

sidher oc vonæ, i huilke lofues so vel Ihere efuels som nw æræ

30 so som gammel fædherns loflig sludercn. At Ihu sa ther en

megel slor hop diwr som synlt« i manne bilet sosom haw Irool,

thi æræ Ihe sum bære klosterklædher oc hawe skywll ther vnder

verls hierlæ. V'tcn til hawe Ihe hofskæ regel klædher, innen til

æræ the twm aff nadh oc gudhelighet, oc tha Ihe æræ so "vanscap

35 inncn oc vlen, sannelig tha æræ Ihe ey viighe vanscapt diwr,

hiiilkc som gemæ ord oc framlalæ andheligh kændom, sosom
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Balams asen met manne rost, men Ihe lefue efler leghemme, Ihy

at ihet the pjedic met ord ihet stride Ihe amot me^ Ihere vsedher.

Aff tliein æræ oc the so»» lepe i genom ma«ne hws oc snak oc

leglie 00 ledhe qw^nne fonghen, oc nymme altid oc komme tho

olier til sandhetz visdo?«, hiiilke som lukke mek, seyier Gudz vis- 5

dowj, aff Iheres oc ånders hiertæ met fofænghet oc falske durscap,

men at Ihu saa summe ther i qwem klædher oc skabels som meg

bodhe band, mærker vluolle mænz lall, som rettelig oc millelig

hawer vmgengels i blant ander oc enge/t forværres aff Ihere efter-

syn, men Ihe æræ sosom liws lysendes i thenne merk ve/lde» 10

mit i ont oc vrang slækt, oc vptænne oc vplyse there iefn cristen

me^ lifse/ts kændom, oc æn tho at the æræ æn nw i en stor

lall oc i all stat oc alder beghi kens, (ha æræ the faæ for Ihe

ander, thy at ræt sa«ne flere æræ the som go«g then vidh oc xxv

bred vegh som ledher til dedh, æn the som arbeydher at g07jg 15

Ihen snæwer vægh oc trong port som ledher til lifT, oc thcsse

hawe sek sosom lamb i blant viff oc liliær i blant torn, som gifiie

dygdheligh godh luet aff motg07tgs lidhels. Thesse æræ the som

vor Herre bcuarct sek, som ey bygde sinæ knæ for Baal, som

ey giorde legheme«s rokl i alroels, huilke som hafde Tau scre- 20

fuen i there anie, the^ ær Ihesu dhristi pine bare Ihe hwer siet

i sin leghem, ånders ondgerni7ige som the ey ku?jne komme til

bætring, græte the. Thesse moghe vel seyie met Apostel for

vtalle gejtwordehct: vten til ær strid, innentil ær rætzel, oc alle

ander vodhe, som the ha\ve haft, moghe the sammel lukke vedh 25

the vodhe ther ære i falske bredher. Sodhan ey vwærdskylelig

lighes ved martires, thy at for vten anner ma?tnefoll plict oc pine-

lighet the lidhe, genom stinges the aff innerst sorghes swerd,

huræ tilh the see bredhe oc synd mol Gudh oc ræluishet, men

Iha tbem ey til vwi(s)het. Thy at til them ær Ihen røst sagd, som 30

seyier: seyie i rætuisman, thy at han skal vel ethæ sin pofinnelses frucl,

ve ær vmild ma«, thy at hans gernijige løn skal vordhe han?«om til

onde, the skule hu7»ger oc (i) skuliæ etæ, the skulle tørste oc i skulle

drikke, oc huræ moghef Gudz riddere eller stridzmæn there arbegdh oc

motgong ær stor i alle thi/ig oc hawe ey hielp aff them ther them 35

skulle hielpe, men Ihes verre the gøre twerl amot, so møghe^
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mere skulle Ihe hawe større len efter there arbegd i tiikome;<de

righe, æn ma/ine alT there forfædhern som (hafde) vtalle medhielpere

til the^ the loghc vppa. Item at lliii sast i forsagd lighels mav/ne

som hinnert (hem ther ville gaa til megh, mærker ihem Iher for-

XXV* 5 derfwer a?uier so;«, godhe akt hav^^e met Ihere onde radh oc

eftersyn, oc ligheuis sosom Pharisei gowge the ey in til ewi/*ne-

lig liff, oc ey ville the lalæ ander gaa in, huilke Pharisei vmuæl

spottet Gudz visdom me* the/e vmillest mwn oc attrod i alle mate

at vænde them fræ bannom som trode po haH«om, oc kaliet haw-

10 /«om swiger. So oc mawne, ey at there samuid nedher them

til, men awnd preger them til at the bagtale oc deme ander

aff sin gogerni/jge, oc late ey aff at forwærre there godhe ger-

ningæ for mawne mæ^tniske, oc hwar the ey kuwne forwærre ger-

ni/jg i sek, thy at ho» ær vpe/ibarlig godh, tha arbegdh the at

15 falske he«ne aff vnd meniwgh, oc so ville the gaa for them, i

Ihet at the trænge them fræ sine godhe gerni;jge, huilke (he

kujine ey lighes i gerni«ge, for thy at dødh gik i werlde?i vedh

diæfwisens awnd, thy feliæ the lia«.Mom efter som æræ aff ha«s

vegne. Item then kæp, som thu saa megh bæræ i pelegrtms

20 lighe, mærket then dødh som icg tolde paa korssef , huilke« ieg

bær for tro mæyaiiske til kærlighelz tegn, at the skule owe?giwe

vertz kerlikhet oc vende sek til meg aff all hiertæ. Then rop som

thu hørde ær m\n rætuishetz strenghet ower them, som ey ville

owergifue there synder, hwerken for rætzel eller Gudz kerlighet,

25 men the blifue i thom herskelig alt til dodhen.

Discipuiws: Tha icg hører Ihe/tæ oc vnderstar forsant so

at være, løster meg heller at græte æn noghe? at seyie. Elo græ-

ter ey oc seer then fogher lund vpuegst oc so manne foger quiste

som vnder vogste i helle stef, oc seer første stadz skinninde

30 kræselighet oc nadhe/is andelig rigdom oc møghel mildhel oc

XXVI gudhelighet oc alle gudhelig nadhens gawe øfrels, oc seer nw so

stoor armmod oc lit nadh oc meest vnskap! ho sukker ey nw oc

rope for drøfuels: a vi! huræ siter nw enest stad ful me^ folk!

oc Ihet: huræ ær gul vordhen mørk oc best lyd ær vmskift! Han

35 ær møghet hord oc vgudhelig som the/tæ vil ey akte oc ey græter

aff alt hiertæ, oc sce thenne drøwelses materiæ oc græd øghes,
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tha som all verlden synes nw al være sat i ondscap, oc then

gawitnel vwen, tha hn«s liiih star til, synis at hawe magt hoss

manne opewbarligh.

Sapienlia: Enkte skal være teg nw at sin aff them som

æræ vtenlil, som bygge alter pa gaad oc ofler swiin kel, huilke 5

som kasle sek nedher vblygdelig i alle hoghe liewe oc i alle gre-

nefiillæ træ. Aff llienne verldens vppe/tbarlig dyrker, som ey blyes at

bedrifue vppe?tbariig synde, sosom hoor slyl oc Iheslighe, them taler

ieg vm, men tha vil ieg, at thu tænker then hælgbe sladz forderfuels,

tbe^ ær at klosterlefnei eller renlefnef ær ey so hedh i Gudz tiænist sohj 10

var i fordom lidh, oc ieg vil at thn græther millelig oc vtgyter toræfulle

bone for hey/ncs vpresels oc hefueskhet. Sannelig hon ær icn stad som

ær sat pa biergh, hon ær liws sat pa lysklowe, oc hon ær andhe-

lig sall met huilke/ vertz mæ?tniske begathes, hon ær ve/lde«s

spcghel. Aff hennes ord oc eftersy« plægde allæ at styrkes oc 15

vphses oc begades aff visdom, men tha Ihenne sladh vordher

gifiicn til vnd efle/syn oc he/me lys vordher vtslykt oc salt

vuidher fordcrfuet, o vi, o vi! huræ skal iha stande i verlden,

tha Ihe som hawe vedhersagd ve/lden, føller verlden eftur aff

sin magt, oc Iha Ihe som kalles andhelig mæ/miske efterfelle 20

legheme/is begærels oc bekummer sek i vertz ære/td oc kepenscap. xxvi*

O helle modher, then hellæ kirki, huræ stor drefuels skal Iha

vordhe! ho ær som tha skal vpsta oc holle then vredhe domer,

Ihy at i thenne neruærendjé tid ma/<ne som ha«nom skulle for-

lighe met synde mænnisk?, Ihe gere hamjom ey minzst amoL 25

Min siel haader there hegdlidh, thy at Ihere andheligh kærlighet

gar i legmclig, oc legmelig kerlighet skiwles vuaktelig vnder ande-

lig scabels, sosom klæt vnder hwete, oc hon verræs aff hennes

met blændels, sosom balsamum falskel aff fvvle veske. The offer

Gud [bet heile allers offer, ther syer ær kommen vti, thy at 30

hedhers begereis ær for meklig i alle male i there hiertæ, oc

regnerer ower male, oc tha Ihe faa hedher i there prelalz dom,

tha soghe the met megel vmhug efter vertz thi«g, oc tha som

there kunne ey faa thesse lhi«g efler viliæ, tha reres Ihere hug,

oc (ey) rædhes at indrage nyæ secl oc lærdom til vnd. (Oc), so 35

som Gudz biidbryler aff ielzske folk gierde scoie i lerusalem, hwar
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the numme hedenske sidh, so fara Ihe oc at, at gere oc vmuavKie

sek oc ander til folks sidh oc owergonge the mærke som there

forlædhern satte.

leg kærer at ieg skal thie, ieg tenkl at mille enkels oc

5 gudhefig bene skulle til sammel vpvoxe met drefuels. I for7«ey/Kle

stadh var ien hefdings gaad, ien alT Ihe Iræmst som gaff Ihe ander

samslækt visdom oc lærdom, men majtne blef dedhe pa Ihen gade

aff the gammel mæn oc toghes bort. Ther for vte« var ien Giidz

ma«, som idhelig bad til Giidh for Ihen stadz helse, then samæ

10 man saa vm næt i ien syn sosom aff vesten: i Iht-n sama stadb

vpstod ien veyer aff hiorde« oc hafde tho horn, oc pa ha/js howd

hafd han ien iernkron, oc ha«nom var gifwen vold at ha/< skulle

XXVII styre oc regneer. I samme stad fulde ha/mom efter nogher sma

refwe, oc hwer serdelt« aff Ihem toghe kron aff veyern oc thcm

15 tilfegdhes ien stor hop diwr aff bæghi ken, summe for rætzel,

summe for giri, oc manne fulle bopen vmuel aff ien enfold hugh.

For thy vilde then veyer met vold taghe sek oc sine me^følghcre

velde oc styrels i then stadh oc foor vm met stor magt oc var

swar amot alle ther hHnnom stodhe amot. Ha?i bortkerde the

20 mekte oc han edmyghet them ther magt hafde i blant folket, oc

summe demde ha?*, til vd eø, oc the som bodhe i Ihen same

stadh oc bodhe ther vm ræddes storligh for thein, thy at Ihe ville

være ower them ante me^ Iow eller vlow, oc Ihe sparet ænge/t

ther them stod amot. The spard ey kon oc ey olier, ee hwat dygd

25 eller lefne^ ihe hafde, oc ther vorde ma?tne them tilfegde aff

rætzel som ey (ville) fordrifues aff" land. Ma/tne blefue oc igen aff

Gudz folk, som mere reddes Gudh æn man, oc slode stadhelig

och ma/inelig i storste drefuels, oc vare rede at thole dødh for

forfædherns oc Gudz Iow, æn lyde trobrythere vilie, vedh hvves

30 keed oc brood matte for?*e/nde stadh snarlig vordhe til ente. Oc

æn tho at iblant Gudz folk vare summe som ey ginge rættelig til

sanhctz veg oc ey gømde ræluisens oc iefnheiz stie sosom tilburde,

tha ligeuel atra the at staa mote Ihet meste vnt som begynnet

ma7*ne stedh in atgaa, oc sætte sek ther amot eller there magt,

35 huilke so//( var lil hielp Gudz søytners ledher. Samme stadz

fræmst styrs man, hedherlig man oc verd loff i alle mate oc ræt-
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uise«s ælsker oc alle som fljdhe vnt, lagdes Ihem til oc var giord xxvn*

llu'tn til stadfeslels. For thj syntes then veyer at ga amot Gudz

sejtners ledber me^ sin horn oc arbegd at kere hmuiom borl,

me^ alle mate han kiiwne, men then ledher eller herte stod sterke-

ligcst. Tha veyern sog Ihe^, foor ha^i met nogher afT sine til all 5

foikes høidhiwg oc lalet til haiuiom amot sin folks ledher oc rerde

ha«s menloss ørn som ey viste swig met swigfiille e(g)ghels, oc

tog herdom i sit folk. Tha tromenz kirki Ihe^læ hørde, græd hon

hegt oc ma/tne græle oc ropte i he/Hmele/t hawendes minzst sorg

for sek sielftie, men størst for Gudz Iow oc forfædherns statut 10

eller pafinnels, huilke the synles at bryte majjne til skam, oc

badhe Gudh odhmyghelig vm the^ matte vorde, at ha« ville læræ

høldhi7*gs hierlæ bæter, som var høfdiwg til then store hop, oc

tha som ma;ine Irængdes aff hordest liænist vten skyl. ropte the

til Gud. There rop kam til Gudh oc han horde there grælh oc 15

han foor nedher at frelse Ihem, Ihy at æn nw fantz godhe ger-

ni«ge i Israel, len lidh kamme til sammel pa ien edb the vmiilc

mæn amot lyels sovincr me^ stocr magt oc mektcg hop oc Irerste

aff sin magt. Tha the som them var amot soghe Ihe^læ, the som

nær ware aft Gudz vegne ræddes storlig oc vanlreste, at the 20

skulle vnkomme, for thy at the? var en stor samli«g oc sterk, oc

the vare lærde oc reed til strid, men' the a7jder ther amot var ful

faæ oc enfolle oc ey von vid vape«. En aff them ther Gudz deel

hulpe han trøste the ander som rædde ware, oc raad them at the

skulle fly til gudelig bene, oc ha?* gik til ien stedh at bedhe sin 25

bone, oc lagde sek til iordew oc sagde thetiæ oc thesse lighe i

sin ben: Herre Gudh, himmerig?« oc iordrigi« ku«g, efter lliiu xxvni

viliæ ære alle thi7ig salte, oc ey ær then ther kan modstande Ihin

vilie, Ihu vest at thesse komme lil oss i sin dyrreis oc trosle a

sin hop oc ville regnere oc styre ey aff thek oc ville forderre 30

forfædherns oc Gudz Iow oc fortabe oss vsle aff iordhen. Eya,

Herre Gudh, vplnlh thin oghen oc see vor drøfuels or ihin helle

samli/jgs, oc vend vor græd lil glædhe. spred them at i thi« dygd

oc magt, oc sæt them aff, at the maghe vndersla, at thu æn nw

hawer rokt vm thit folk. Beuiss nw at seyer ær ey aff stor sam- 35

li/(g, vte« aff thin viliæ, oc miskund oss. at wi molte owervinne
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vaet thiw hielp llien stor drefuels, som wi thole for vore synde,

oc sosom vore forfædhern so lat oss oc tiæne tegh i frid oc ro-

ligliet. Oc Iha Iheilæ var so giord, (ha herde Gudh sine tiæners

røst ropendes til hajt^iom, sowj. ailer owergifuer tbem Iher hop

5 hawe til hannom , oc bort korde vuenners magt. Thy at pao

annen dagh fioll veyern til iordhen i Ihe^ same sted, i alle there

åsyn ther vare sammelt, oc let aff hans horn vort brodhen, oc

alle lofuet Gudh oc Iher fræ tog hajis magt til at vonskes oc m\u-

skes aff dagh oc til dagh, Ihy at maytne, v/iderstande/tdes hans

10 swig sowj ferre vare leed aff ha/t«om, ginge fræ ha;*7Jom oc Gudz

se^^ners hop Iher lyeis hiold ektes oc tog til at trines, Ihy at Gud

hialp sil folk, tha som fridzeyis vuen var fordrifucn, velsignet vare

Gudh ower all thi«g, ame^i!

DiscipwlMs: The/læ ær ien merkelig thi«g oc vnnerlig at

15 Gudz doms vransagelig dyp laler sine vtuolde mæ^niske so dref-

ues, men tha owergifuer han them ey, vten frelser them oc be-

skermer so fadherligh. Men ieg ville bæther vcthe Ihenne syns

lenlig vnner.

Sapientia: Them som forstar ær nogh sagd. Thu skalt

20 ey vtermere spere, men tha ma thu foo stor fruct aff thesse thiwg.

Ferst, at thu skal nyj/ime, ey at vonhoppes noghersin i nogher

genwerdighet, men sæt all thi«, hop i Gudh oc fly til Gudh i alle

thine drefuelse, oc owergiff ey rætuisens vægh for nogher vmilde

mænz galnscap oc hath oc haff foruarels oc forsyn i alle ærende,

25 Ihu skall håndtere, som tilber. Tha thu vordher prelat eller

bredhers styrer, tha skal thu nymme her aff, ey at tro strax them

ther pleghe at kære the anner, oc thu skalt ey lyde altid hwar

radh eller eghels som (hine neste gifue thek til hielp, oc thu skalt

ey taghe kærmaal for føgho thi«g amot lowendes mæ7«niske, Ihy

30 at ther afl" nedherslas all godh oc howesk v/ngong, oc Iher aff

vordher diærfuels at kiwe amot, oc renlifues styrk forfares. Men

(hen sag thu ey veest, skal thu grannelig ransaghe, ante met thek

siclff eller vedh ræluise mæn oc vise, oc som Gudh rædhes, oc

so vmsidhe ferst thu ved sa?jne, skal thu framseyie (ræl) dom, oc so

35 vten twewel finner Ihu ofte, at the som kære po nogher sag ær

skylioghe i saghen, for thy at the som ville vnfly kloster plict oc
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ban, the framlegge there forma«ne vskelle thyngsel oc lywe fo-

fængclig oc seyie seg al va're rætuise/»s kæmper oc sandlietz for-

swarere, oc ville hawe sek vnlaglien ad Ihere furmænz plict, oc

begere fufængelig oc vten ciygd at være fur Ihe anner, oc so skal

tlui vtlede al saghen. Oc llia Ihu vedh fuilelig sagben, Iha skal 5

thu ther efter dorne oc so giwe vmille mæn owcr Ibere howct, xxix

Ihet som the tbænkte amot ræluise mæ«, oc so skal swerd in-

gonne i tbe;e hiærtæ, oc Ibere bow skal sennerbryst. So skal

vmille men gripes i there loniig swig. So vort stenet tho gawi-

mel men, ther attrade al stene Susannam som Ireste pa Giidh, 10

so forfors Amon, som var Jode folks vmillest fien oc vuen, som

gaff ku/ig Assuerj/5 vnd radh, at Giidz folk skulle forfares, so

dedhe oc tben høgferdest Saul aff sit eghen swerd,

Discipulws: O alle sagh milieste mediere, ewiwnelig vis-

dom, som venner Ihine v(d)uolle bodhe goth oc vnt til godhe, 15

the/tæ akter ieg, thin edmygesl swen, euest at gere i Ihenne ma-

teriæ al fly til gudhelig bene aff gudhelig hiertæ, thy belber ieg

leg, alzmæktoghe misku/jnene fadher oc hugswalelses Gudh , ieg

bether ødhmygelig, at Ihu miskunner tilh folk oc thin arff, oc giff

hierle/js frid oc rolighel i vore daghe, oc misku?jd oc them som 20

hathe frid for tit benedide nafn, ieg bether, ingyd i them godh

andh, at the raoghe vende igen aff there villels oc ko/nme igen

til frid och kerlighet, al vi moghe alle tiæne theg endregtelig i

tben helghe kirkis vor helghe modhers skød, oc at vi moghe

(ku[me]) lil then æreful stadh Hi/«me/igi6 fædhernland. 25
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Ca|iitttliim [sntnm.]

Ilurædan theu gudhelig brud, Gudz ?isdoni, ær oc hurædan henne

kærlighet ær.

fvrædan ær Ihin lieff aff lieff, o fægherste quinne^ ho som

attror at liere thesse ordz vtlydhels, Imn skal nw byde sin

5 ern til then gudhelig kærlighet. Sey haw/ioin som ælsker, sey

Ihen som brænner ;ifT synnerlig ælskog, at thu ma vwdersln hwat

ieg seyer, for Ihy at æn log at then so«t ey ælsker, hører nogher

XXIX* talæ vm ælskog, ha« thænker (heller), at then ær drukken æn

edræ, for thy at ha« fek ey at vethe aff inuoiles smag gudhelig

10 ælskogs magt, men han hører ordhen enest lydhe. Visselig vel

ma ha« oc vente, at then ær drukken, men aff viin ekke i huil-

ket ær vkyskhet, men i huilke^ ær andelige glædhers owcrflødhels.

Thy tie wi som æræ loHgt fiern aff sodhan ælskogs owerflødhels,

men Iha attraa vi aff all hiertæ at vorde nær. Framga nw for

15 oss kærligful hugh oc segh oss ien mote, huræ ho/t var forkom-

men aff sin lieff, oc hwat mote ho« vort draghen til ha«s ælskog,

at ku/«gøres skal til sawimel i thet, hurædan lieff ho« ær aff lieff,

oc ey (skal) døle seg formogheif, thy at stor kærlighet pleyer at berope

sek sielff vuilicndes. Kærligful hugh seyier: komme i, oc hører,

20 huræ store lhi«g gørdhe vor Herre mi« siæl, then tidh blostrendes

v«gdom oc redebon hugh ledde mek til grene ænge oc ma«nes-

kons bioster met mine selscap aff bæghi køn, ther lighegammel

vare met megh, til at nytæ attrolighe hugsualels søtelig, oc i blant

ma/ine ha«de legh hørdes aff ma«ne ien røst aff keed, oc samme

25 rørd there hofuet oc sloghe hænner tilsammel aff glædhe, oc the

glæddes oc spru«g sosom veyer i blant faar oc gafue nogher

spri«g, oc i then glæde sagde the: wor lifs tidlv ær lilel oc met

ledlii oc ey (ær) lise i manz vterst, oc ey ær nogher kæn som

igen kam aff heluet, thy at wi æræ fødde aff ente, oc her efter

30 skulle vi vorde thet wi vaar. Rommer for thy oc vi ville nyte
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got Ihet som ær, oc nyte scapet Ihhig snarlig soso/n i vngdom,

oc vi ville fvlle oss met dyr viio oc smereis, at ey skal gaa fræ

oss tidhcns biostor. Vi skule krone oss met roser fær en the

falme, ængen æng skal være som vor, vkyskhet skal ey owergaa.

Hwær slet ville vi igen late glædlies tegn, for thy at Ihe/tæ ær 5 xxx

vor deel, Ihe/fæ ær vor lødh. Sodan ord oc Ihere lige sagde

tbe oc the efde Ihere lyst, oc hwer serdeWs grepe the blosler

som the kunne fa, men iha icg hafde standen litel stund i meg

sielff oc hafde twewel, hwal ieg ville gere, tha fek iegh at see

blo/nster, som ieg hafde ferre seet fogher oc grøn i voor lid, at 10

the logh gensten til at visne oc liel nedher, oc all there fogherhet

forfors, oc afT then syn vort ieg rædh, oc kam til meg sielff oc sagde

ieg nev, at ieg nogher blorøtsler ælskef so?« forgængelig var. huilke ieg

saa stakkel stund blosfrenrft* oc so snart falmæ. len tidh Iha mi« hug

var i roo oc saa seg al vegne vm, oc sekte effler ien skygiful 15

ste^, som ho?t matte hwiles vti, oc vnflydde sosom ien hin mid-

dagx hele, Iha synles meg ien stad hegl vp met heghe dygder

(oc) sosom iet tywgt bioster pa mark, lyslelig (til) at see, oc i.het

var longl fcgher æn alle the blomster ieg hafde førre secl, oc tha

ieg skynde meg at see Ihe^, tha vort [bet snarlig vmskifl, oc 20

s\nUs ey. men fore meg slodh sosom alle fogherhelz gudhinne,

huilken sum var rød sosom rose oc skinne hwid sum sne, oc

var clarer æn solen, oc hon gaff fogher tale. Alle lystelighe oc

ønskeligh Ihing hafde hon i sek oc hon drog alle til sek me^ sin

største fogherhet, so oc nie^ sin solest lud, ner oc fiern all vegn 25

spredh, och hon sagd met søtest røst: gaar til meg, all som allror

meg oc vpfylles aff mine slækt, ieg ær fugher ælskelighetz modlier

oc rætzels oc stor vndherstandelses oc helghe hops. Tha ieg

hafde Ihe^læ hørt, slodh iech oc ligde oc ful rædh sogh ieg nedher

lil iordhen. thy at vndherlig rætzel hafde belagd meg, oc ieg kunne 30

ey see me^ alle, for so stor feyrings venhel, huilken som iha vt

rækte millelig sin hånd oc rorde mil hiærla oc slyrkle meg lil at xxx*

thalæ, oc met open øghen logh ieg lil al se derfuelig pa henne

oc sagde lønglig i mit hierta: ihet som Ihu havner længe let efter,

the* hawer thu fimnen oc æn »ncer æn Ihu noghersin kunne 35

thænke. Sey oss lilh nafn oc slækt, vm the æræ verdige oc sømme so
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stor fogherlighet. Tha tog hon til at tale sin ordh me^ klar anll oc skin-

nendes egn oc sete Ijppe, huilke ord ginge genom min legmelig

hørels oc fløw i mit hiertæ sosom ien piil, oc visdom sagde til

siæleyj., som var smælt af keriighetz sethme : for thy Ihu ær at-

5 troeis man, thy kam ieg at tee tegh alle atlraalighe Ihings lønligh

liggenfæ oc alle begerelig thi?igs piinct oc cirkil oc alle vndher-

lighe 00 ælskelighe thiwgs longhet oc viidhet, høghehe^ oc dyphet,

for thy al me^ the^ første vil thu velhe skeel oc vttydhels mi«

nafns, tha ma Ihu velhe al ieg kailes ewijjnelig visdom aff iord-

10 rikts folk, huilke^ nafn som qiiemmer alzbest mi« vilie. Thy

ænte ær ther scapet ær, som enest kan søter smaghe i scaperews

hiærtæ oc i alle the>e hiærtæ ther fulko/npmeligh ælske, ey lyd,

ey piib oc harp oc psaltern oc sinfoni ieg, thi« søteiig lyde oc

alle hånde strengleg, ey natthergaal sangh oc alle a«ner setest

15 fogheisawg ku«ne so storlig glædhe v«g folks ørn, oc ey gafl

nogher sin iordriki« sete sang eller hy^nmerigi« søte sølesangs

samlydh større maleri til glædhe. Hem min nafns smag sosom

Cipri viin klas i Engadi vingarde, Cipri met nardo oc nard«« met

croco oc fisUile oc canel me^ alle træ pa Libam« bierig oc miire

20 oc aloe me^ alle fremst smorels oc alle velluctende yrter oc dyre-

ful kryde. Sosom Lyban«« the^ dyre træ ey huggen røkte iek

XXXI mi/l heem, oc mi/*, luet ær sosom balsami/s vblænne^, oc the^tæ

ær nw sagd aff mi/t nafns vltydhels. N\v fur Ihy at thin ke/Iig-

het bedhes høg thi/*g oc later scg ey neghe met Ihere kærlighet

25 som bredh ku«ne gøre eller klædhe eller dyre smørels eller met

Ihere lighe eller viiglie, spør for Ihy vm mi« slekts ærlighet oc

forclarlighe^ Sannelig ther til at sware bedhes skælse«s skik-

kels ey vlighe vm ofne vare oc vmøglighet ey amot stode. Men

so stor ær mi/* slækts dyphet, at ho« owe/gaar alle dodhelighe

30 mæ«niskes vndherslandels, thy at ieg ær then so//i scriwen ær aff:

hoo kan seyie ha«s slækt, iegh framgik aff høgxte Gudz mu/i,

først fødh for alle creaturæ, oc m\n vtgong sosom afl" vphoff aff

ewinnelighetz daghe. leg so som Dorix flod oc sosom vantgong

vlgik ieg a paradiss. Ieg ær skikket aff ewi«nelighel oc aff ga//i-

35 mel tidh, før æn iordh logh til at vorde oc ey æn tha vare aff-

grund, oc ieg war nw afflat oc ey æn vare vatn kiellcr vlru«nen
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oc ey æn bærghe lilsa/nmel stodlie me* tii/*ge byrde, fer æn

heghe feddes ieg. H;in hafde ey æn gord iordli oc flood oc ey

iordhens hingsel, tha han redde hiMimele, var iegh hoss ha«Mom,

Iha ha« vmlagde vantzens dywp met vis low oc vmgong, tha han

sladfest sky owentil oc han vow vi-antz kiellæ, tha ha» vmgafT 5

hat'uet sin ænde oc sat vatn low, at Ihe skulle ey owergaa sine

ænde, tha ha« hængde iordzens gru/idwol, var iegh me^ haiuiom

oc sawimelsat al thijig, oc iegh glædhes vedh hwar se(r)deles

dage oc Icgte for lianjiom i alle tidh oc legte i iordrighe, oc the^

war mine lustelig(hel) at wære met mæ/jniskens senner. Hæilæ 10

ær then ma« som horer meg oc vogher daglig til minæ dorre

oc vakler til n)i7t dørs lenlig ingong. Ho som meg fi/jner ha«

tinner liff oc han skal eess helse alf vor herre, so iægh so«i ær xxxi*

lietT skal altid bliiue i liefT oc ieg lieff aff lieff afT ewiwnelighet

lagher til at være leghendes. For thy hawer Ihii n\v, ho iegh ær 15

oc hwedhen (iegh) ær vtgongen, æn hwal iegh ær i værels soso»j-

til ful begripels, skal engen skæl ransaghe, thy at skikkelig natwr

hawer ey akt til vmeghelighe Ihiwg.

[Dis cipulus:] Tha iegh herer Ihe^tæ, seyier Discipu Im* me^

slorste allraa. kan iegh næpelig laghe meg sielff for hierlens glædhe oc 20

all mi« andh glædhes storlig i Gudh. O ho gifuer megh the/, al

ieg maa palinne thek mi« ælskelig brudgo;n, fodh afT ælskelig fadher,

oc kysse ihek, oc tha forsmor meg engen, men ieg bedher thek

mi« kære, hwal sagh ær Ihe/, al Ihu pleyer at oppenbare Iheg met

legmelig lhi«g i Ihin kærlighet, æn tog at thu ær ey leghem oe 25

ey slyrke i leghem efter Ihine ordh oc efter vise mæstere visdom.

S a pi en li a: Manz vndherslandels kan ey begripe ihe hegst

thinge sandhet laghen i sin enfolhelh, Ihy geres behoff ;it ku«gere

Ihem vedh the lhi«g Iher synelige æræ, oc efterlighels som pleyer

at være, thy al min fogherhel ær so stor, al vm nogher hafde 30

antwordhe/ sek i ma^aie pine oc i ma«ne aar, oc han matte so

see megh i en ognblik i mi« fogherhel, vten al Iwyuel tha vare

hans arbeygd minner æn then len.

Discipultt«: Ther aff at thu seyier, at vi ey kunne anncr-

ledes tale afT Ihe thing Iher ower hynimele« æræ oc aff Ihe gudhe- 35

lige Ihing vten vedh legmelige thi«g, ma ieg tha Ihin enfolle dis-
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cipel sperae Ihek at iet ordh, som ær snillest mester, oc attror

ieg ihef vethe aff leg, for Ihy at hi//imele«s scapels aktes a(T ster-

nens æræ ok markews venhet aktes aff blowfstcrs ina«ncfolhet, so

oc skødhes møøs oc værlz brude prydels oc hedher aff fogher

5 klædher, oc ther aff gaa the fogherlig oc prydelig klædde me^ gull

oc dyrsteen, men hwat Ihu?

Sapientia: len klog maler pleyier at legge ma/tnehanne

farræ vppa, oc ny ter sin konst tha then thi/tg ær vonskelig, som

ther ær vndcr, oc the^ han seer være smitleful , the* drafuer ha»

lu ower met rubric elier røl, oc so aff Ihen fortekt swigelig skapels

ær ey vitherliget at ien orm skyles i yrten. Han kommer biletæ

til sosom Ihe^ leer oc ihet havver tha ey syn oc ka/i (ey) fole, oc so

swiger ha?* mæ«niskeHS øgn, tha ha«, gor the^ møghet foghert

me^ blank færre som ær let oc vonscapt vnder skywl. Tha lige

15 uel lofues ther vli meer hans konst som ihet gør, æn the thi«g

ther ha« gør sin konst vppa. Sannelig her ajiot solen skinnen-

dis i sin klarhet behøfuer ey a/^ner fogherhct, huilken then alz-

mæktest Gudh hawer so klæd i sin wærels, so then ewi?inelig visdowi

sovn ær rætuisews sool, oc ær oc then hwes fogherhet sool oc

20 maon vnder vppa, han boor i the^ lys til huilke^ ey ær tilgong, i helle

Ihings skin, fodh aff liff for Luciferu»j. oc vmgifuen met størst klarhet

ok behøfuer ey awner prydels vtuærles, huilken som ær alt ihet ther

fogher ær oc [bet som velscapt ær oc Ihet som hedherligt ær, huilken

ær then samme værels som ær fogher oc iustclig værels, thy ey

25 vnder, all hay/s æræ ær af i/tncn til, men i gullræuel ær ha?* vm-

klædh met atskillelighet, thy at han ær klædh me^ liws sosom met

klædher, met so stor lysning oc fogherhet vmgifues ha«, at ængen

manz øghe giter told hans owergo/fgelig skjn, thy ha;t seyier: ey

skal man see mig oc Muet. Ther efter all creatvvrs fogherhet,

30 hwat ær Ihe^ a/jnet æn iet speghei, in hwilke/ hegst gerni?(gs

manz mesterscap lyser. O vm thu vnner sosom thu seyier liliers

fogherhet oc henne klærs hwihct, hwi vnner thu ey liliers skaber?

vm fogher tilsyn oc vm mæ«niske«s andl quemlighe prydh ær

thek so behafuelig, o huræ verdelig skulle Ihine hiertens oghen

35 behafue Ihet andl som ær vscylig foghert for all Ihiwg oc hawer

ful fogherhetz scapels i sin værels? Nw vm thu vilt ræltelig skødhe
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alle Ihing llier prydelig ær met sine prydelse æræ hans priis oc

loff som framlcdher i varels vphol i alle lhi;ig, oc hurælu/id (he

Ihiwg skulle være, oc llier aff synes at cbe Ihiwg som Ihe pleyie

at draghe til creatiir i fodhels tidh skulle Ihe heller dVaghe til alle

Ihcre scapcr for vten Ihe^ som skyles innenlil. 5

Discipuliis: Hwat ær Ihet som skyles inwortes?

Sapte/i/ia: Enfolleligest m\n, vareises glædheligest syn, mhi

vpholleligest guddoms ynskelig nydels oc vendelig lifs alsammcl lil-

hope oc fulkowimelig eydom, Ihy at i Ihesse stykke gifues Ihe

hælghe aande i hymmeyige so slor glædhe oc frygd met ©ghels, 10

at for kerlighetz mækteghet oc glædhe«s slorlighet, Ihusend aar

ær for ihcre oghen sosoh* then dagh sowi. i goor forgik. Sannelig

all hymmeyigis herscap somi seer ydhelig soma?tne vnner oc hører ny

sang, Ihe feste altid sine ©ghen pa megh, Ihe slanne me^ vphollen

andle oc bræ/jnende hiertæ i ælskog oc hafue sin akt til megh, oc 15

hafue beghet feter sosomi. til at lofue Gudh i glædhe, oc hafue

oppenbarlighe beskodhels oc so vplyfte Ihe Ihere hiertæ vp at oc

gabe tnet hierlens mwn til Ihe vlDydhels alT owenlil afl lifsens

kellæ. O huræ hellæ ær han som ve?-dughes at blifue i blant

then salest glædhe oc glædheligest salehet, oc huræ helle æræ the 20

som skulle være me^ helle iomfrur i Ihere koor, so«t æræ i hyMj.-

merige, som danze met meg oc glædes i hymmer'igc. hwar helle

iowfrur loppe efter mek oc syng oc gifiie meg sete loff. See at

enest min elskogx ord som vlgar afT keylighetz mu?«. til iet kær- xxxiu

ligfulz hiertæ owergar allæ ængele fogher sang oc allæ harpeslaer 25

there legh oc allæ strengeleg oc sangleg. Heyiæ, ieg belher tik,

skod nw met hierlcns glædhe, huræ qwæm ieg ær til at ælskes

oc vmfcgncs oc til at kysses oc huræ mest iegh ær lustelig ien

klar siel. O sedh oc dyrest kys, so//i intrykkis the sote loppe

aff kærlighel! o helle ær then siel, huilken the^æ gifues ien tidh 30

i all sit lefnef oc æn vm Ihet hænde at deø Iher for, ihet skulle

ey vorde Ihiuigt, thy at icgh ær altid reedboen oc næruærend/s

mine venner, ieg ær uæruærend/« i koor ved boord i vey i closter

po torræ, so at ey (ær) sled hvpar som Gudh, som kærlighet ær,

at han ær cy neruærendi« oc swarer them iefnt hwerstei til there 35

kærlighet som ha7i/jom ælskæ, thy at then gudhelig visdom vil, at

Ihet skal være ha«s (eghe/) i blant alle hans brudher, at ha« ma være

4
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hwerstef næruærendis lil there attraa ther hatmom ælske, oc

Qian) vedli alle suk oc lengsel oc atlro oc liænist Iher for hnnnom

gores sosom næruærendis. For Ihy seyier icn visdoMisens ælsker:

ieg saa altid* vor herre i m\n åsyn, sannelig for thy ær mit

5 hiærtæ glad oc min lung glædhes. Item visdommen seyier: so

stor ær min synnerlig godhelz fordell, so at vm nogher toghe ien

lilel krommæ at smage aff he«ne, ther efter skulle han al ibenne

veilde7*s lyst (vyrde) sosom drck. Min kærlighct læller Ihem som

tunghen æræ aff synde byrde oc renser samwidh oc styrker hugh

10 oc gifuer fulkommeligc mæ/tniske frelse oc tilfegher them sin

ewiwnelig vphofl". Hwat meer, ho som meg tagher sek til brud

XXXIII* 00 meg ælsker ower all thi«g, han lefuer i rolighet oc doer me*

Iryghet, oc nogherledes begy«nes ha?js glædhe i thenne verlden,

ther blifue skulle ewi/tnelig. Vi seyiæ meghet oc vi vonskes aff

15 ord, thy at ængen mæ«niske tunge heller ængele formå at seyiæ

m\n keHighelz owergongels. Ilon maa vel renes, men hon kan

ey seyics met tale. Theftæ ær snarlig sagd aff gudhelig kærlighet^

huræ dan hon skal være.

Discipul«*: O min hiertens slerste glædhe, thenne stund

20 ær san helses stu/td oc seghelses oc nodhens tidh oc then dagh som

Herren giorde, i huilken dag he?/imelen æræ gierde sele, i huilke?* dag

retzel gik til Ihin hemmelighetz kerlighet oc thekkelig renels gifuer meer

diærrels til at Ihale, thy skal iegh vplate min mwn oc kungere theg mine

lenlighe Ihing som ieg hawcr so længe gemt i mit hiertæ, oc ieg skal

25 oppenbare kerlighetzens saar, som længe hawer været luet i siwg

manz hiertæ. Thu vest, thy ieg taler som mest ær rent, at ien

stor kærlighet hon lidher ey manne compan i kærlighetz konst,

thy at sosom vi hawe fordom hert at rigi oc kærlighet Ihe lidhe

ekke væl stolbredher, thy at vm ien stor flodh skiftes i manne

30 bække, ther aff minzskes hon, soo oc kærlighet, tha hon segher

efter Oere kompan, tha minzskes hon oc vonskes. O enest oc

synnerlig min hiertens eyier, nw hawer min hiertens bradheligh

kærlighetz fig sek so til theg, at ho?t ælsker theg enest, thy be-

gerer hon ther amot ien synnerlig kærlighet, o huræ onskelig Ihet

35 ær mck, at thu kænne meg vedh mit nafn oc ville ælske megh

synnerlig for alle oc vtuæle mek i blant thine fægherste vænner.

* O min Gudh, Gudh gafue at thu ville skodhe meg vaet thine
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nndhcfiil ©ghen oc styre allæ minæ gerniwge oc gøre megli (hin xxxry

hcmeligesl ven oc tiæner. O hiiræ glad iek mate tha væræ, vm

mck kuwnc so vorde efter mui viliæ. tha trode icg at ieg hafde

rigdojn for alle mæniske. men nw som ieg seyier vnet hiertens

suk ær. at ieg ælsker Iheg ene oc encsl, oc ieg skal lalc meg 5

nøghe met alme7jnelig ælskdighetz low, Icg bellier cth<'r alle

mille ælskere, here i meg oc enker meg oc dewmer i mellæ meg

oc ælskog. Seer mi?* lefl" ær meg enest lighende fææ oc ælskogs

speghel, haH«om skikkel iegh megh. Heller moghe stene bledhes

æn m\n hiigh kan bortdraghes aff hay/s ælskogh, oc vm haw 10

owergifuer megh, tha skal ieg ey owergifue hannom. Vm ha?«

forsmor meg. tha skal ieg være tro oc fast oc side sosom enelig

dyrteldwæ. Alt til ieg foer hawnom igen. skal ieg ey hngswales

00 skal ey akte nogher hiigswaler. Han ær then enest sowt ieg

spor efter, aff han enest kan ieg hugswales, for hannom hawer 15

niin siel vtiiold hengghels oc mine been hawe vluoll dodh. Vm

ban borlgaar, tha dragher han mit hiertæ med sek, vm han

igen ko«*mer, tha vpfyller Qian) min mAvn met hierte«s glædhe,

Hwat heller ieg æler eller drykkcr heller ger noghef a«net, tlia

ær ha« altid hoss meg, ha/i ær then sajjime som ieg akter, ha/i 20

ær then so/« ieg spor efter. Ieg ær gerd sosow vuiss (hy æl-

skoghen trænger meg. Seer, ieg bidde ekke til at ælske min leff,

til ieg vort gaw<mel oc meghenløss oc til mi« antles fogherhet for-

fors oc rynker ginge ower anllel oc var so forsmad oc gerd

vqwæm til værlz ælskog oc var so nodh til at fly til ha/i;jom at 25

ælske ha/ijjom, thy at ieg hafde ey a«ner som ieg ku/me elske

eller aff huilke« ieg atlror at ælskes, men tha iegh war vng oc xxxrv*

nklel lenge at lifne oc hafde lystelig sælscap oc mi?* naturlig com-

plex var skikkelig til ælskog oc hafde ma?ine som badhe meg oc

droghe meg, all Ihe/tæ forsmod ieg oc ieg forsmod fæghersl violas. 30

oc met vmskift anlle oc suk stridde ieg amol oc all thi»*g owe^gaff ieg

gladhelig, oc ieg skikket theg al være mi?i ælskogs len oc flyde ieg til

thing ælskog. oc ieg vtualle thek meg til lieff. O min ælskog, skulle Ihu

cy forthy være mi?i glædhe oc min siels sethet oc ælskæ besynnerligh

oc sware meg so litel til so stor kærlighet, ekke so at thu skal elske 35

meg ene for alle, men thu skulle V7*ne meg icn hemmelighere kær-

4*
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lighet i blant alle. Ær oc for sant Ihet som meg trænger oc ger

meg vmsorg, Ihy at so maHne æræ hiertæ tlier teg ælske aff

hetest kærlighet, hiiilke som gowge for meg i kærlighet oc i

kerlighetz beuisni^g. A ve a ve, hwat skal Iha vorde aff meg!

5 ieg rædhes Ihy ganze sore, medhen thu som ær leff fodlies i bla?tt

liliær lili, [het ær lilier som æræ for (alle lilier). O meg vsle,

ferst lliu lukter there sele lukt, at thu skalt tha ey glemme titzel

oc naid, oc so vordher thin ælskogs skadhe aff anners ælskog i

iordrighe, O mi/i kære, forlat meg al ieg so taler, for thy at

10 sosom Ihu vest, at stor kærlighet hawer gernæ hinder aff gere-

wordughet, vm ieg lær seyiet, tha ær thu møghet spred kærlighet.

See Irys tiwghe æræ drogni^ge, oc fire sinne tiogge æræ sengi

nætter, oc ey ær lal pa vngge qwinner, men sa/melig ien aff Ihem

ær thin duwæ oc thi» fulkommelig oc thi/i vsmitlege, huilke?«. som

15 lagher alle anners hefdiwgs dom. Framdel«'« i alle Israels land-

XXXV scap varæ vng iomfrur vpsokle, men ien enest var vtuold oc led-

des in for ku/igen, so waræ oc maytne inledh til Assuerws, men

ien enest saltes for Ihem alle oc var vtwold til drofniwg. O ene

som ene ær oc hawer ey then annen sææd, h\iræ sale ær Ihu

20 scap(]l}, huræ ærlig ær thu begauet, al Ihu skalt at enest eyie

Ihct enest liggende fæ efter bierte?is onsk, ho giwer meg thy at

mæltes aff Ihe smwle som faller aff Ihinæ hælledorøs bord!

Sapte7i/iat Storlig ær thu sat i hugssens owe/gong for

kærlighet, huilkef thinæ kærlegfullæ ord oc taaræfullæ ændle be-

25uiser, men hwat vil Ihu tha gere, vm ieg beuiser nw, at ieg

ælsker theg aff syndherlig ælskog efter all thin hierlens begereis.

Discipulns: leg ville laghe theg thusend sinne i fafn oc

vil bedhe theg lithusensinne Iher vm aff gladhelig begereis, oc hwat

genuærdughet som ælskogen byer meg noghersin at thole, thet vil

30 ieg gerne lidhe al sa/nmel. Se mi;i hej-re, min sicl vplyftes al

sawimel til thine ordh oc biær efter tit hugswalelig ord. O min

hierlens begereis, laal til thin swenls hiertæ. O milde hugswaler,

bwi ger thu meg ihet so longl, hwi piner thu mhi siæl so uict

for længhels som ær siwg aff ælskog. See ien vtolle ælskog gyler

35 ey længer bidh, thy at thc altraacls som forlængges pine siellen.
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Sapientia: Æn at tlii/jg ælskog ær slor, tha synes hon

nogherledV* blin som vil bogripe the gudhelig llii/ig oc hy;/ime-

rigis thi/<g met vertz made. For lliy gru«ncr Ihu soso/n ved

merken, Gudz visdom ær kærlcghef , thy at sosom han ær i alle

Ihiwg met sin værels oc deles Iher ey aff eller vordher minner i 5

hwer serdeli«, so oc hans kerlighct minzskes ey. Æn tho at han xxxv*

ælsker al lhi?«g som haw scapt, Ihy at so gifuer han akt vppa til-

sammel, at han venles at være iiort alT al thing. Oc ey ær so vn-

derslande«dc, sosom thu v/jgge man forfan mi« ælskog, oc for

thy vill thu ælskes a meg aff rælh. Men sa^tnelig Ihet ær twert 10

amote, oc for thy at ieg ælste tek aff ewi«nelighet oc kænne theg

aff lilh nafn oc vtiialde theg aff syndherlig vcjfscap, thy ælsker

Ihu, æn tho at vluælclses fulkommelighel vil hawe kærlighetz ful-

kommels, ther aff skal Ihu stadhelig Iroo, at for \lcn anners vræt

ther mcgh ælsker, tha hawer ieg mi;j akt so vm theg i al tid oc 15

stun so kerligtul, so at ieg owergaff alle anner oc aktet theg enest

oc swaret thek sjndherlig lil iefnhet til thi?t ælskog.

Discipulj/s: The/læ ær ien tro tale oc verdugest oc anam-

eligest. N\v ær mi« siel mektoge gerd for alle mi?*, lifs daghe,

hwar fore tha glædes nw omuæl oc tilsawimel me^ meg al ve/lden 20

oc al he7»nes fiilhet for so mil m\ii lefs ælskog oc for so stor oc

«nskelig kerlighe/. Eva mm kære, vend (ey) Ihinæ «ghen aff

meg. Thy lote meg borlflyghe. Uwes hierlæ ær so (iern) horl oc

hwes bryst ær so stenhort oc horer thinæ bræjjnende ordh oc

begerer ey suarlig thi« ælskogx ild? Ho ær oc so kol oc vm 25

han hawer thck i so slor fogherhet idelig for hans hiertews oghen

oc hawer ha«s kerlighelz ©ghen idelige fæst vppa theg oc hører

okle thine bræyinende sand ord oc taler them iefnelig, oc han ey

vptendes aff thi/*s ælskogs bluss? thy at sosom solen gaar vp pa

hemelcn oc kommer i middags stæd, tha bræ/»ner hon iordhen aff 30

hc«ne vcrm, so vplændcr oc Ihinæ bræjioende tale koUe hiertæ

i thin ælskog. O alle i som lorster, kowtme i nw alsawjmcl til xxxvi

kerlighetz kicllæ oc lil glædheligcst ælskelighetz ønskeligh fruct!

Hwi forlære i golz oc leghem lilsa/nmel oc vlgifuer sia)len til

ewirinelighe vodhe, oc i arbeydher so fofængelig, thy at i blifue i 35

vantsotz visscnhct oc tork, oc i nawer me^ elher læ/mer tort ben
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for lit tynt kod Iher siler vppa. O vslo, sannelig i ælske vselhet,

Iha i finne the^ i lete efler efter ether vilic. See i, ieg belher,

see i huræ got oc huræ glædheligt ær at ælske liegest got oc at

ælske then høgeste brudli! Kommer igen til hierlæ, kæreste æl-

5 skere, oc akter huræ helle then ær som gifiier sin samtyk til

he/mæ oc gør henne al then lienest aff gudhelig hiertæ som enest

kerlighet hør at hawe, hwat stor hugsualels oc ewi/<nelig søthet

han foor at rene som enge« veet vten han siellT Iher aff. O
kræselig Ihen evvi/inelig visdoms leff, sa«cta Agnes iomfnters fæ-

10 gherstæ dyresten, Ihu roost theg aff so stor brudgoms lolT, oc

sagde: han hawer fest meg met sit finnern oc han prydde meg

me^ gul oc sylf oc al hanne prydeis, ho?tne oc miolk tog ieg aff

hans mun oc ha«s blod prydde minæ kinner. Sawnelig kennes ieg,

o m\n leff, at thin tale ær setest oc ful aff brænnende kerlighet

15 oc vpuækte mi« siel som soff, oc gørde he«ne blød oc qwekte

he/*ne, oc vplyste min drefde hugh, oc drog all min akt ther til,

at ieg skal bcgere thek aff all mine invole, oc at ieg skal vorde

verdig thin Irolofuen, sosom vi horde so hawe vi rent, Ihy at ey

ær personers anamels hoss leg, thu byer alle til thin ælskog, alle

20 mætter Ihu oc skænkker thu helse;is drik , ieg mener elher alle,

o ewi/melig visdoms æiskere , at j forde oc fræmme meg lil he/tne

XXXVI* tnet elher bone. O leghem oc siel, hwi forglemme i hanaom n\v,

hvvi æræ i so sene til so helsammelig akt, vi skulle bortlegge

then gammel man oc fere oss i ien nye man oc vi skule bort-

25 kasie forsømmelses ledhi som hinncr oss aff so moghel golh, lil

huilket vi æræ vmuæl fødde. Enfollclighe mæwniske oc vlærde

stanne vp oc drukke« geres aff fructsa^nmeligest ælskogs fulhel,

oc vi som subtile æræ oc vise anner sanhelz vegh oc kailer Ihem

til ewi/tnelig sødhetz drik, vi blil'ue i hugsse/js tyrk eller vissen

30 hug. Eva brødher oc stolbredher, brugher ether, thy nt Gudh ær

mektog at skibe oss gudhelig kærlighelz ild aff thesse stene,

Ho vedh vm han vmvvænnes oc gifuer them nadheful helse ther

ha7mom bedhe? ho vedh vm han later efter sek velsignels, at vi

vsle vorde leltaghende aff hans kerlighet oc maghe faa del i blant

35 hans ælskelig oc vlualle venner. The^ ær n^eghet lysteligt at hawe

thenne fæghersle brud i sin aminnels oc hevtne verdighet oc syn-
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Tierlig fordel sosom pa viin gestebudh oc i sete smerels godhe

luet. For lliy at ma/jne æræ som mener sck noghef at være oc

the æræ enkle, men Ihe swighe seg sielfwe oc them som sek ey

taghe til vare. O hiiræ lit then llii«g ælskes ther man vnderstar

lit aff, 00 Ihen Ihing han vedh aff fulko/Hmeiig Ihen aktes lit, oc 5

then Ihi/ig som the ælske gide Ihc neppelig bid, for stor kerlig-

het the hawe Iher til, oc Iha the foet efter viliæ, tha kastes Ihet

met mere fig vt a(T stor awnd, æn (hcf biddes efter, for æn the*

vort fonghen. leg kæ?ines at ieg lengdes efter sodhnn Ihing i

mine fafængeligheiz daghe oc fan ey vppa. Thettæ ær Ihet som 10

seyies in p^oiierbio: ey synes nogher mæ/jniske som mysler theftæ

ord, vten thy at hurt icgh venner mcg, tha finner ieg stynnom xxxvii

vanskels amot ælskog, thi at vm leghemen ær fogher, tha ær

hiigssens skenhet borle, oc vm kropen ær lystelig, tha ær

(hon) lit amot ælskog met settr oc vqiiæ?*tme late oc skibels. 15

Nw hafuer (hon) krogget næse ern næse eller swin næse, nw

krogget læ/tner eller affraghe^ haar, eller vrene klædher, oc vm

thesse thing æræ mæwHisken efter ensk, tha trænges han aff

moghef faligdom, som ær oc ælskogen amot, oc at vm Qion}

hawer rigdom oc fogherhet, tha gør swar bondelighet he?ine hade- 20

ful, oc fire co?nplex, sosom melancolia Ihe^ ær swrmwl oc coiera oc

vredh oc rektes borttagels, the swert fagherhct oc kommer hewne

til at falm. Men hwar alle thesse lhi/(g æræ til que/nlig soin til-

hor, tha tilbør oc al mi/i, eghen vmoghelighet skal være borte

eller mæwniskens vnscap eller tu/(ge«s bagmaal som owergod sodh 25

drik me^ ien beskhet oc drog meg igen a(T he«nes ælskog. Min

and som aander kærlighet hon kærer paa torn, al the hawe roser oc

hon kærer at lili oc roser oc viole tiæne til bønners mag oc nyt, oc

tiæne fæ føde sosom høfdi/ig, oc mi« siel tholer the* sørelig at pofowel

ski?jner me* giilklædher oc hawer lede folher. Hwal meer, se thn, 30

mi« 'ven, ær fogher, ieg som hawer owerlopen all ihijjg, pofan

hwer særdeles at være smitful oc vanskefnl, oc ieg sagde i met

hierlæ, at ieg skal aller late aff at spøre efter ælskog, Iher (il ieg

finner the* kære som myster al vanske. Hwat skal ieg dwæles i

ma?jne stikke? Se nw diwp hafuer fu^nen diwp, alraels diwp gik 35

i alle nadhes oc fulkommelighetz diwp. For thy hwat meer, se
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xxxvn* tu fogher apst min ven, Ihu æst mi« sole oc sk«ne so som Ihe-

rusalems dydefiil oc slekteful, Ihii owergar alle i rigdom oc gaer

for alle i ære, tu æst ey enest viss, men tim ær sieif visdom oc

ey ær Ihin lighe i ælskog oc kerlighet, oc lio som Ihcg vil ælske

5 elier til brud feste, han vmaghes ey aff rætzel eller skæntzel.

Thin liemclighet fødher ey awnd eller hadh eller forsmoels, men

Ihine ælskere ee thcs fulkommeligere the see tegh, tlicss mcer

blifue the hoss teg met kærlighet, thy at llien hyvnmerigrs mester

gerniyigs man han sammel lykte all nnn kæres. ha?js leghems sca-

10 pels efter sin konst oc all o\v/?jfledeIs vpskar ha« ad he«ne oc

lot igen Llifue skenehctz scapels oc salte i he/me høgxte ælskogh..

Ho ær for Ihy hwes hug hans fogherhet dragher ey til segh, ho

ær ha« hwes hørels hans søte tale glæder ey, hwes hierta thesse

synelighe thi«gs ælskog belegger ey. Alle hans owergangeyide san,

15 tale ku^ne ey begripes met rim eller dikt, (ha ville the lighevæl luk-

kes cfler ha«s vili so;« ælsker oc igen qwæghcr Ihen som ær

kær. Alle mine thi«g æra solde vten vcrd oc hawe skikket sek

til ha«s ewi«nelig tiænist oc the swore vm ha«nom som lefuer

ewi/jnelig, at the ville ey vnwig aff ha«s viliæ. O mi« søte,

20 huræ sødh ær Ihin venscap, som ey borlkorde meg vawrcndes i

verlden, men ha« gaf sek mi« ælskog til aslu«delig løn. O huræ

sale ær mi?« alrols madh, hwes smag gerer alt Ihet som set ær

best, oc alle beskæ thi«g gøre ho« søle. Min kære kam i sin

yrtegnrd, at ha« skal ther sottltg fødhes, • huilken yrtegard ha« so

25 safire altrod, oc kom mi?^ kære oc lal oss lose til sammel roser

aff roseyigard, oc ieg skal foæ teg æbel som æræ gømde til Iheg

enesl, oc ieg skal gifiie theg at smagge aff al then lystelig friict

xxxvm iher groer. Se ieg seer mi« kære slanne«de, oc vmkri«g ha«-

«om trehunnert iiingelin prydde me^ all fogherhcl , oc the vare

30 klædde i subtilest klædher, oc hwar thcre war giwrd me^ gul

belte vm sil bryst, oc hwar theres haar var gwll sosom gul, oe

gaf solskin aff seg, so at the synljs at bo i lefiiendi« lyses hws,

som hafde tri«ne orden, men han ski«ne mit i melle them met

rosen lyd oc hwid som snee i hans andl. Ha«s nafn oc ha«s

35 ami/tnels ær i siele^is olroels. O ho gifuer meg, at lit sølest nafn

ma scriwis ower mil hierle me^ gulslawe oc blifue ther ælskogx
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tegn, oc alier slcal ga meg aff mi«ne her efter. O min søtest oc

salest visdom, ieg bclhcr. at ey lid ey dodh oc ey nogher vild

skal skille meg fræ llieg, men vor kerlighct skal blifue til ewig

lidh sterkcr æn dodlieii!

[Cnpitnlum srptimum.]

Il
en ayjnen (idh llia som solen var vnder molm som forrc skinne 5

(i klarlig, oc nætfrost giorde Ihe blostre/ides biosler lyste oc sky-

bet dref mit i hafsens vow oc slore bolle, rætzel oc skelfwen

ko7Hme ower meg, seyier Disoipul«*, oc merkcn sammel vefuet

meg oc ieg sadh ener oc ieg log til at betenke mine aar i mi?i

siels beskelighct. Ihy at alT ien vseylig mote var mine vndersla«- 10

delses oghe forlagd. Thenne prophete syn, i huilken leses, at

Ironi vare salte oc daghens ga/nmel sadh, hans klædher vare so

som hwid sne oc ha«s haar sosom ren vil, hans Iroon var soso?n.

vptend iltz low oc ien braadelig ildflod gik vd oc alT hajjs andl

oc a(T ha«s mwn gik iet swerd hwass pa bæghi sier, oc ieg vort 15

meghe/ ræd al alle mine haar slurel, oc ieg saa vppenbarlig hoss xxxvin*

meg alle mine synne sma oc store, oc the ledde meg som gred

oc seret for Ihen vredhe dommer, thy at the vare nød ther til eiff

them som budh vare, oc tha som ku/jgen sidcnd/« pa keyserlig

sæte løfte vp ha^s andl oc tegnet hans vrede met ha?ts bræ/t- 20

nende eghen, tha fiol ieg nedher til iordhen oc bøgde mit siwg

howd ofiier mine arm som ieg kuwne, oc llia ieg hafde liæt i ien

stund aff moghcl rætzel oc kam ther efter til meg sielff, tha sagde

ieg met stor græd i mit hiærtæ: ve ve them som gonge efter

hierte?(S begereis, ve alle Ihem ther gøre vndscap, thy at vm the 25

viste then pine them redhes oc Ihcn strenge dom sorø them skal

owerkomme, sannelig tha vakle the sek bæther for synd, som hel-

ler skulle lidhe al forgængelig pine, æn forlorne Ihenne dom-

mers øghcn! Ave, He;re, huræ rædlielig ær lit andl, hiiræ hwasse
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oc gryselige æræ Ihine ord, ieg skelfuer all sammel lil so stor

vtykkelighet, o græselig syn oc møghe^ rædendts, ieg bedher teg

ødmygelige, o alzmegloghe ku?ig, vm thin store godhot frels meg

aff Ihenne gryselig syn! Hør meg her hwat som thek lyster,

5 Hæg meg Iow, øg drøfiiels, hu;MierfolI gør motgong oc siwkdom,

hwat som Ihek lyster vil ieg gerne (hole, oc bedher ieg Ihe/tæ

enest at thu verdughes at spare meg aff thi;* andies vrede. San-

nelig so stor ær Gndz rætzel meg, at nær meg kommer fore ien

læt mistænkels, rætz ieg at Ihu skal vende tit andl fræ meg, oc

10 tha ieg fortorner teg mi«, dommer, kan ieg ænge?tiund faa roo,

men ieg vordher tha alsammel meghenløs aff sorg oc gredh, oc

xxxix huræ giter ieg tha lid (he^ vrede oc gryselig andl. Ve vsel oc

forhæret mæ^Miiske i synde, ve fordomdc siæle oc vrange ånde

oc vnde ånde som the/tæ andl sknle see ful aff vrede oc rædhe-

15 lig skibels vten all hop til nadhe, oc skule høre then rædhclig

tordwn: gaar i forbannete til ewinnelig ild oc til ewijtnelig for-

smælels som alle(r) skal afskrapcs. IToo formå at thænke Ihenne

skelfuend/s dag, thy at men tit fadherlig andles rædhelig grymhet

ær so vlidelig til at gere bætriy*g oc ey lil at fordomme Ihine

20 sø«ncr, at ho?i synes at være lig ved holete, hoo giter for thy

seet tit rædhelig andle for vte/t al nadhe?/s hop! Ihy radher (}eg)

alle mæ«niske oc helst syndoge mæ?iniske, at tlie late sek ekke

pa (hin tien, thy at Ihu lier oc latcr at thu ey seer synnen, oc

tha thin hånd tager dom, tha gifucr thu høfn ower Ihine vuene

25 oc betaler them ther teg hadet. Huræ kan thc(t) være sant, o

høgest godhet, at thu (ær) ælskelig, men Ihu ær so rædhelig?

[Sapientia:] Sa«nelig ieg ær rædhelig synde mæ/^niske

oc ælskelig rætuise mæjiuiske oc them som ælske meg. Ieg ær

Gudh som ey vmskifles, Ihog efler there skikkels ther meg seer

30 synes ieg vlighe, thy ær møghe^ gafnnelig at mine vtualle ve^jner

hawe i thenne verldhen ydelig bodhe rætzel oc kærlighet, at

rætzel skal gøre siæle« vmhug oc drage he/Mie aff synde, oc ker-

lighet skal glædhe he«ne oc vplyfte ho/jne til hemmelen

!
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[CnpittrlEni artiinnm.]

jP* udz ælskeligest ven skal boo i ha?(nont Irestelig oc bliwe all

%!/ daglien sosom i briuihws, oc hnn hwiics i inellæ hans her-

der. Thesse ord oc Ihesse lighe tha iegh horer Ihem met hier-

te;<s orn, sukker ieg sarlig oc tha ieg vnderstar meg at være so

longt ad (henne kæricgx atrolig fruct, thy at hans bortiiarels som 5

kær ær mot Ihentz vili iher ælskcr, som ieg hawer ofte ront,

synes meg at være storst arbegd oc drefiiels i ælskogh, Ihy at ee

thess mere nogher glædhcs afT sin kæres næriianels, so moghef

mere drefues ha« alT haus borlværels, oc the/tæ ær Ihen van-

smaghen reghel i kærlighe, oc piner moghe^ Huilken ieg ville 10

vnfly i verlz ælskog, (oc) nw finner ieg he/jne i gudhelig ælskog.

Tht'/tæ ær som ieg hawer amot theg, o ewinnelig visdom, som.

ær fugher kerligheiz modher, oc sosom ieg stridde mot Ihi« kær-

lighet nw for tre daghe huilke« Ihu so meghe^ vphefde. Thy . at

thenne forsagd vmskikkels ær ey at enest i vertz ælskog, sa/me- 15

ligh hon synes at hawe rwm i Ihin ælskog. Thy at som oktest

tha ha/)S hug som ælsker venter sek at hawe teg meghe^ roligh

i sit biærlæ, oc tænker at how hawer teg i sin ælskogs fafn, oc

at ho7t skal alier skiilis vedh teg, oc snarlig tha thu ventes at

være hoss, ved ieg ey hurt thu kowimer, oc tha Ihn vewtes at 20

være grippe[n] i fafn tha ær (Ihu) længer bort oc synes ey, men thu

later efter teg sielen ige« ful aff sorgh. oc tha ha«s hiertæ sohj.

ælsker bræ«ner efter teg oc siele« tyster efter teg oc legemen

lenger efter teg som enest hierlens glædhe (]aer), oc atlror teg aff

al sine inwole, tha tier thu, oc sosom thu forsmor, gifuer tim 25

engen swar. Hwat ær Ihe/tæ ! ær ey Ihet vmilt oc moghe/ grymt,

at ey ville seghe ha««om ther ihu hawer giort saar,

SaptejUia: Hweri creaturs slorhet oc fogherhet ma sware

for meg.

Discipuht«: Mwn Ihet være nog ien ælskeful siel! thy at 30

æn togh ho/t veet vten twyvel at ihin vold oc visdom oc godhet

skinner ther, oc hon vnderstar teg ther met sosohi met ien lig-
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nels at være mest fogher oc godh, Iha ligel vel ær ho« æn nw

longt aff sin atraalig fulkommels.

Sapientia: Ær the^ so at Ihe/læ ær ey nog, Iha late sek

neghe met Ihen helle scrift, hwar ho?j ma faa at fi/tne vin hoa

XL 5 hawcr ælskct meg, hwær scrifTt (skal hon taghe} for ælskogs breff^

(sosom) at sændes hcyine pa mine vegne til ælskoghens hugswa-

lels. Thy at hwat som helst (her scrifuet ær, ær til he«ne hug-

sualcls oc til hop oc kerlighelz vpresels. Mwn ey thesse kærlig-

hetz oghels synes teg at være nog hanuom som ælsker.

10 Discipulws: O al kærlighetz mesterinnæ, hwi taler Ihu so?

ær thu ey san ælsker oc ælskoghens Lydher, oc at ieg skal belher

seyiæ, sa«nelig thu ær selff ælskog, for thy qwæmmer Ihet ey

ha««om som sannelig ælsker teg, Thu vest, o evinnelig ælskog,

at (het ær haimom som ælsker møghet lit, hwat som ihet ær,.

15 som ey (ær) ihet kære som ha« æJsker. Entæ ær ha?*7*om nog

som ælsker, vten tha (het ær næruærcyidi« ther han ælsker. Se,.

tu æst gerd i mit hierta sosom icn bræ7jnende ild oc lukt i minæ

ben, oc ieg vanskes oc Iholer (ihe^) ey at bære. O ælskeligest

kerlighetz vpholtz li?jg, thu eyier so meklclig mit hiertes hem, ieg

20 hawer teg so lystelig gemt i mit hierlæ oc so sammel trenger

meg (hin ælskog aff sin magi, at vmuel vm alle mæ«niske oc

ængele tiujge lofuet thig for mig met synderlig priss, the kujine

lit fremmes, men the motte heller hinder stundom ælskerens be-

gercls, men vpfylle hans begerols formalte Ihe ey. Men lid goor

25 all mi?«, hierlens akt, at ieg skal pafinne Ihcg at enesl, min enest

hiertens liggcndfææ, oc skal hawe (idelig) roo af tig enest sant

got. len lilel stund for vten Ihin salest næruærels ær meg so

long som iet aar, Iherfor bedher ieg Ihig, milde solhcl, vær meg

thin vwerdæ tiæner ey fremmet, thi at tha ieg feler at thu est

30 fræ mig ien dag meer æn Ihu pleyier, tha van hoper ieg mig at

hawc været ien vllænning sosom i thusend aar oc sosom (i) the/

long Platonis aar, Thy at thu æst lyslelighetz paradis, tu æst

XL* hymmerigis pa?adi,s, men heller tu est ©nskeligere æn all paradis,

thy at [het ær fulkommelige ewinnelig liffs salighet at hawe teg

35 efter onsk. Nw for thy vm alle som mcktæ ære lilbore at være

mille oc godhe, huræ moghe^ heller qwcmmer ilvn magt miskund
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oc meghel ©nkels. Hwi akter thu cy for Ihy, o godvilit visdom,

Ihe gudlielige kærlefullæ hierlæ som see vp lil tcgh oc liawe dy-

pest suk oc græd oc vigiwde raøghel taare, (oc rope) efter Iheg met

ful rest: min kære, kom igen! at vi moghe see thek, giff oss thin

helsammelig næruærelses glædhe oc the græde vten hugswalels oc 5

rædhes at the hawe fortornet thin godhetz aslu«delig andle. The

sidhe ene oc enlige, thy at the æræ vpfyite aff beskelighet oc the

snakke me^ segh sielfwe i Ihere ionlig rwm oc seyiæ thesse ord

oc a/tner theslighe aff altralig hug: o nær skal ha?t igen komme!

venter thu at ieg seer ha/j«om, venter thu at mi« hierte;ts eghen 10

skulle se ha7ix\oin Ihen som ængele attraa at skodhc? oc thenne

dreflig thing hender meg ofte som ær minzst aff alle them som

teg ælske, at tha mhi kære gik fræ meg, (ha ieg var i thenne

sete sefn, sagde ieg: a vi, hurt gik mi;t kære, hwar skal ieg

finne hannom! venter thu ey at nogher skal see hannom tlier 15

ha«7iom skal lok, oc hans gru7idclig attrals skal hinder hans igen

gong til meg. O vi, thes værre hwi voghet ieg ey, hwi hiol ieg

hannom ey min sote! tee mik thik, foo mig thik igen, thy at thin

bortwærels skadher hannom moghef, Iher thin nærværels glædher,

thin stuwdom tilgong oc stundom bortgong piner meg saare. Vis 20

meg for thy the^ tiæl vnder huilkef thu hwiles, at ieg skal ey xli

begynne at villes vten meg som ma pafinne meg i teg. A vi,

huræ længi skal ieg myst then thing, huilken vm ieg hawer, tha

eyier ieg alt ther attraalight ær, ieg bedher, o min kære, at

hierlens braade rørels til thek skal nødhe henne at beghe sek til 25

meg, thy at hennes vældelig røreris hawer refuet meg fræ meg

sielff oc førd meg teg i manne mote, oc gør meg allæ Ihing, ther

fulle æræ met gammel oc leg, tunge oc swarful. Ther aff myster

ieg meg sielff oc vordher meg sieif tyngsel. Skod the<tæ me*

milde oghen, for thy at (icg^ giter ekke nw ytermere lilit von- 30

skels. Giff for Ihy at ieg skal igen taghe meg i teg som hawer

tapet meg for teg, o vnderlig ælskogs dygd. Sannclig scyier ieg,

thy at kerlighet ær sterk sosom død, oc for thy, o kerlighct,

hawer Ihu bort taghef meg mit hiertæ oc gaf Ihet min leff, oc

feste thu the^ lil henne so valskillelig, at ihet regnes at hawe 35

forladet meg nogherledi« i visse time, oc at nw ær Iwyuel, ho mit hierte
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horer lil, hwat heller Ihet ær kroppens som ihet lefwer vli, hel-

ler ha7iS som the^ ælsker aff hetest kærlcg. O hiorlæ, ieg beder,

seg meg, hwes hierlæ æst thu ? hwat heller hans som thu ælsker

aff alle thine inwole, heller ha;iS som thu gifuer liff, vm thu æsl

5 mit hierle? O hiiræ lit ær thu met meg, o huræ lit ær Ihu annerste/!

hwar æst thu, vm Ihu ey æst met ha7t7Jom, hwes hiærte thu æst?

Sa^jnelig ieg later leg ængen so frelselig, vlen min kære, huilken

ieg ælsker meer æn mit eghent liff, oc for Ihy at ieg ælsker

hanjiom meer æn meg, for thy æst thu so moghe^ heller mit

10 hiertæ, huræ moghef meer thu æsl hajis, hwes ieg oc ær, thy al

ieg ey til egner leg enest hnnnom. men oc meg alsa?nme], Thy

vm Ihu æst ha?(S, iw sa?tnelig, thy thu æst hans ey enest aff sca-

pels men oc aff igenlesels oc ander sodhan sag, sosom oc ander

skælle creature, men thu æst oc hans nogherledj« aff synnerlig

15 fordel, sosojH aff viliænde oc fri gudhelig(hel). Sa?»nelig tu æst

Ihet leeg som ieg offer hsnnom ferst i min vngdo7*/s aller, skil

ved al verels thi?«g oc iordrig*'« ælskog oc offert tbet for ælskogs

festni^igsfæ oc ælskelighetz lecg oc kærlighetz tegn, oc merket ihet

met hans nafns bloduge bogstaff, oc ieg skikket ha«7iom [het til

20 fieisben tron oc gulbord oc brellups brudhws lil at hwiles vli.

Sey meg for thy, huræ vilt Ihu taghe Ihenne thi?* ven oc andelig

brud ewinnelig visdo?« igen, tha hon ko7/imer igen oc bo7J star

oc bøster for thiji hiertejts dor oc bether late vp for sek , hon

seyier: ieg skal ey iængi dwæle oc skal ey late mi7j kære længer

25 bide, men ieg skal snarlig lepe amot he7*ne oc tage he7aie i

mine arm oc helse henne oc trykke bejtne i mi?* ijtnerst fawn,

oc sosom sanctus Johannes lukt i modhers liff glædhes lil

ewi7jnelig kQ7ini7»gs næruærcis, so oc ieg lukt i leghems morkislow

skal glædhes aff so stor brudz næruærels, oc ieg skal helse

30 he7tne me^ glædhelig rost oc seyie; o mi7i kære, mi7t dy-

pest altrals oc mine marres dygd oc alle mine inwole helser teg

oc anwordher leg aff innerste hiertens kerlighet so mav^ne helse

oc gudhelig liæneste sojn løf æræ pa træ oc stierne pa hemelen

oc sondkorn æræ ved hafsens stran , oc so gudhelig skal ieg

35 anamæ ha7J7iom oc lede ha7i7Jom til mi?*, eghen stædh, soso7/t ær

mi«, hiertejts herberig, andelig brudhus. Men Ihes værre the^ ær

som meg nødher at græle nw som( førre, sosotjj ær at stu/<dom
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kowimer han oc slUHdowj. gar han borl. The/tæ piner mi7i hug

som ær ey æn stadfest i fulkommeligest ælskogs trap. Thesse oc

Ihesse lige æræ mi« hicrlews i«nersl suk oc ælskogs samtale, o

ewi/inelig visdoHj, hor! xlii

SapieH^a: leg seer Ihetlæ hwert serdelts oc skodher al £

hierte«s as(u;(dels. men Liid lidet oc sey meg Ihet ord Iher ieg

spor aff teg. Thy at han som møghe^ taler, skal han ey høre?

heller ho som møghe^ spør, skal han ey svare? swar oc for thy

meg Ihet ieg sporer. Hwat ær [het som ien hymmelske and skal

helst spøre oc akte i sin gerni«ge? 10

Discipuln«: O ewinnelig visdom, som veyer alle dygde

snillest. huræ kan ien enfollæ oc vanku«nen sware til thenne

spørsmaal? men thu, høgste hjmmelske visdoms mesterinnæ, ieg

bedher swar for meg!

Sapie/tfia: Thy skalt thu velhc. at the hælle ængelle oc 15

fulkommelige mæ/tniske i werldevi ænte spore the efler so møghe/

i sin gerning, æn at lighe Ihere gerni/jge efter mi« viliæ. Min

mad ær, seyier gudhelig visdom, at ieg skal gøre min fadhers

viliæ som ær i hymcrjge. Theftæ ær ængele mad, oc vmuel

there som æræ fulkommelige, at the skule lystes til at fulkomme 20

there herres viliæ i seg oc alminnelig i alle crealure, oc ther aff

gonge the til smille gerning met mere lyst æn til hedherlige ger-

ni/ige, vm the^ ær meg mere anameligt.

[Discipulu s]: O høgste visdom, huræ lønlig thu rørder

min vfulkommelighet i tit swar, thy thu mener vm ieg far ey vil 25

at straffe miy* kærmaal høfskelig oc pine mi« long vanskels, thy

at ieg leter efler søt, oc flyr hort ee som ieg kan.

Sapie«^?a: So fri skal ien prøfuet discipel være, al

ha« skal være ey atenest ey tilbu«nen legmelig kærlighet, men

ha« skal oc ey hawe so stor fig for andelig ælskelighet, at ha« 30

begerer them oc soger efter tliem kærligere æn efter self høgst

got taghen i seg selff. For thy besin thcg sielff huat thu (skalt)

lete oc hwat thu (skalt) ælske, thy at nogher som æræ vfulkom- xjlh*

melig the søghe the thing ther ha«s ær som there lef ær, oc

ekke haH«om selff. Thy anten ville the at the skulle vendes them 35

til gafn sosoHi swen, heller the fare efter sin egn gafn sosom

leydrcHgi. Item til thin spørsmal ther aff at mi« soghels ær
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stiijidom lil oc stiujdom bort so/» moghe^ piner kerligsful siel,

so/ft Ihu seyier, swarer icg so til, sk.il Ihu velho, at alle ander

sag owe?giliien at siclen ær siclff sag li| then bortaghels, Iha som.

siele7iS vinni slappes igen met slappels for solskin, beller nær

5 gæslen geres noglier forsmælels inne;t i huset, at han nodhes ga

vt fræ sin kære, hwcs lystelighet ær at være met mænniskcns

born. Slujtdom kommer ieg oc gifiier glædhe oc blifuer met min

kære ekke oppe?«barlig, men lenlig oc hemelig, so at fiilfaa oc ey

vle/t the som meghe^ hawc ronet atspere so stor næruærels som

10 Ihu verdes at tee. [D i scipul us: . . .]

Sap'ieiit ia: Vm thu altror at vndeysta m\ii næruærels, Iha

skal Ihu ransage grannelig Iheg sielff, hurædan Ihu æst , nær

nodhen ær bort oc Iha finner Ihu snarlig som Ihu leler efter.

For thy men icg ær hogste got, Iha vpfyilcr ieg met mhi nær-

15 uærcis al Ihijjg alT godhet, oc for thy sosom sag vnderslas ved

sin fulkommcls oc solen i seg vsynnelig geres synnelig ved sine

skins igen slaels, so begripcs oc mi« næruærels ved sin fruct-

sammeligist godhet, thy nw vm Ihu hawcr neghersin prefvet min

næruærelses godhet, heller mi« borluærolses vfruclsammelighet, Iha

20 sey ihet for alle, at Ihu som vordher lærd i blant græs, ma vn-

dcrsla bioster.

Discipwhts: Vm alle mine leghems lim vendes i tujjger, oc

alle the ledmolh talele, Iha ku«ne the cy fulkommelig vltryk oc

cy fulkoMunelig framscy ihet som Ihu spor alT meg, men sosom

rxLiii 25 Ihu seyier sant for Ihennc sag, huræ ofte hawcr ieg vpstad so-

som aff sofn til iet hogt hiært i blant Gudz vndherlige lhi«g oc

sagde i meg sielff: o vm Gudz næiuærels ær sodan oc so stor

godhet i ien synde mænniske, hwes lefnet ær minst oc hwes ger-

niwge æræ vnde, hwalh ær thu tha i a«ner, hwar lifsens vskylic-

30 bet ær oc so store nadhe oc dygde, men Ihet litel ieg hawer

rent vil icg framseyie, sosom thu giwer nad lil, for Ihy o hegst

godhet, tha thu venner fræ meg lit nadheful andl fult aff all god-

het oc solhel, oc Iha thu borllagher Ihen inworles hugswalels, tha

vmskifles snarlig then vsel siel oc vordher sosom siwg oc von-

35 skes, oc Iher (aff) modhes kroppen oc hicrlet vordher bort oc

anden drefucs oc ien ielerful ledhi hinner mi«e bredher, so at



Første Bog, ottende Kapitel. 65

lui/i siel ledhis vedh mit liff oc alle thi/ig Iher sees eller høres, oc

vmwel Ihe godhe æræ, framdrage Iha ien andelig vemmels. Hem

thin bortgongels inledher stælze/j-s græselighet oc celle;js Icdhi oc

hordhe late til Ihe brødher ther meg skule vmgaes me?, oc m\n

siel begyjjner Iha at sowe i ledhi, at stundom aff andzens van- 5

magt vedh ey, hwedhen hoH kam eller hurt ho?i gaar, oc hawer

(ieg) the^ rent at ieg bøghes meer tha (til) synde oc ær van-

raaktig til at stande amote frestels, oc dugher ieg tha lit til alle

andelighe gerninge, alle the som meg tha spør efter, finner ief

vnyttelig hws. Thy at then godhe hwsbond som vpfyller alle sine 10

hion met vælsignels oc glæde, han gik bort oc lod hwset tompt

igen, men sa?jnelig tha then forclare ewi^nelig lysens vprynnendt«

skin vpstar mit i mit mørk hiertæ oc framgar oc vpri/aier fogher-

lig, tha bort drifuer then mørkeful sorghelig thænkkels, oc then

mørkful næth skal vplyses sosofn dagh, oc thy at alle drøfuelse 15

æræ bort taghen, thy owergydcs mit hiertæ me^ later, mwnnen

vpfylles aff hierte?iS glædhe, sielen glædhcs aff ren samwid oc alle

mine been glædhes oc til sammel lowe de Gudh oc seyiæ: for thy

ha/J. ær godh, thy ær hans misku?id i werlden, oc synges i Gudz :

veyie, thy at stor ær Herrens æræ. Tha begy?tner vilien at 20

skynne sek for glæde oc gøre hogtidh aff frygd, so at tha ieg var

met so stor glædhe ingwdhen, swor ieg, at then trin verlden som

ber stierner oc planeter framdcow then dag so ærlighen aff

lyshet, vor Herre vpstandelses strernhymmel til prys. Ey ær vnner,

thy at tha ieg vente meg at være vtslukken, tha tog ieg til igen 25

vpri/iues sosom morghensliern oc them som boo i dødzens skyg-

ges rigi ær lys vprunnen, oc tha alle the thi«g som førre synti«

hardæ oc hwasse oc nogherledi* vmøghelige gøres tha søte for

kerlighelzens slorhet, oc vegt synes tha stakket, oc alle gerni/jge

synes tha lille for kerlighetz storhet oc i then andelig nadhes 30

stwn akter ieg at bædher mit lefnet oc rætte mine sedher oc gøre

ma;ine godgerninge huilke ieg ey fulkomme(r), tha nadhen gar

bort. Siælen vpfylles met klarhet oc sandhet oc owergydhes met

so stor sødhet oc hon nesten glømmer seg sielff oc alle anner.

Søte tænkels tilflyde til ønsk, oc tuwgen vordher reedmælt, oc then 35

laad krop vordher reedbon til Gudz budordh, oc at ieg skal

5
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snarlig seyie, so stor nadh kommer pa alle side, at alle sorp

bedher han foer, oc ha?«, som leter han hitter, oc ha« som bester

vppa ha7j«otn lates vpfor. Tha geres ieg høgher æn alle sjnne-

lighe thi^tg oc venter tha, at ieg hawer nedher. trodhen alle vertz

5 thiwg, oc at ieg star i hyHj.me;igis Jherusalems forborgh, so at ieg

begyMuer at smage nogherl^nd tilkowimende verde«s lefne^ Thy alle

the astu/jdelse som æræ sammelbu«den i ælskogs glæde, the late seg

nyghe enest i Ihet at the nyte sin scaper. Men thesse oc therp

XLiv lighe fordes i mit hiertæ, men ieg vil ge^næ vethe, bwat heller

10 Ihet var aff meg heller aff teg.

Sapie/t^ta: Aff teg ær ti?tgh fortapels, i meg ær enest

thin hielp, aff theg ær ey vte« Ihet at thii vonskes oc stu/tner til

ænte. The^tæ oc there lighe skalt ihu vethe at være teg vnt for

min næruærels, thy at Ihet ær ælskogs leeg sohj. ieg pleyier at

15 hawe i ien kærligful siel.

Discipuljts: Hw^at ær ælskogs leeg?

Sap'ientia: Ælskogs leeg ær glædhe oc sorg som føller

efter hwer ajtner aff hans næruærels eller bortuærels som kær ær.

Thy at thet ær ælskogs eghet, at huræstor kerligheten ær, tha

20 han ær hoss som ælskes, Ihet fregnes thess belher tha han

ær bort.

Discipulws: Meg synes at thenne ælskogs legh ær ekke

glædes leeg, men hon ær grætz legh, men ieg bether, sey vm

nogher vndtaghes ey i thenne tidh aff syndherlig fordeel for then

25 viefn søghcls.

Sapientin: Færst æræ the, ey vnner, thy at (vm) mæ-

nisken foor so stor lød oc stadfeslels i the thi«g som Gudh hører

til, the^ ær ien begywnels til the (thi/ig) ther ewiwnelig æræ.

Discipulw«: Ho æræ the som komme til so stor endreg-

30 tighet?

Sapie«^ia: Thet æræ the som hawe reneste astuwdelse oc

æræ draghen fræ thesse forgængelig thi7tg, oc aff long vonæ oc

idels æræ nogherledis giørde aff sin scapels oc æræ idheiig i

gudhelig ihhig.

35 DiscipulMs: Tha ieg theitæ hører, tha sukker ieg høgt,

thy at ieg vedh meg æn nw at være lowgt aff sodhen mæniske i
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\elnet oc renels, oc Iher alT at thenne fulko/nmels owergar min

vwderslandels, vil ieg vethe aff leg, huræ then discipel, ther vront

ær i thenne seghels, skal liawe seg.

Sapieniia: I then dag tha got ær, skal thu (ey) glomme

vnt, oc i then dag tha vnt ær, skal thu ey glæme got. So at 5

thu skalt ey vpheghe teg ower mate i nadhe/ts næruærels, oc thu xliv*

skalt ey nedhertrykke teg i nadhe«s bortuærels meer æn tilber,

men thu skalt nyte begi thin hånd for høgher hånd sosom Ayoth.

Vm thu æst æn nw ien ny plant oc behøfuer idelig vædels, tha

gør the^ enest at thu bær the^ ey me^ vtollemod, at nadhes 10

seghels kdmmer ey vte« stundo?n, æn tho at Ihu skalt altid søghe

efter thin kære met grangiuelighet.

Discipulw«: Gudh gafue at Ihu ville skødæ, tha vest thu

sa«nelig, at daglig bien efter sin kære ær stor hiertews pine.

Sapie/»rta: Skal han (ey) ther ælske vil, lidhe twyuel pa 15

thenne ælskogs vmgongelig hiwl? Sawnelig, ma«ne ælskere æræ

moghet blødhe, huilke tha Ihe hawe tiænt ælskog til ien lidh oc

ihe ville være ælskere vten arbegd, oc vm Ihet gaar them ey st7-ax efter

ihere viliæ, tha lale the gewstcn afT oc komme so ey til astu?ide-

lig ælskogs frue, thy at ælskogs discipel skal være idelig, oc skal 20

ey bodrofues aff lo«g plict, vtcyj. skal være tholle til at lidhe al

thiwg oc skal være tienistful oc skal ey afflate for lidet. Han

skal vrnncl hawe god troo, vm hayt æn bortkøres thusend sin, thy

at idelig arbegd owervinner all thiug. Hwat ær blødhcr æn vatn.

hwat ær hordher æn steen? oc stenen holes aff ydelig regn drope. 25

Oc at ieg skal her efter seyie teg godhe tidhen oc alle ther ælske

lystelig til at høre, tha skalt thu vete, at thenne gudligest brud

for huilke7i (hu hawer arbegd, hoM vil haue ben oc stor tiænisl.

Ho ær then som ey bedher vm thesse forgængelig thi«g them

som ha« hawer kære? Han bedher ther vm oc bedher idelig oc 30

ødhmygelig oc later ey afT, oc ieg ietter han7iova sa?tnelig ingong

effter hiertews ensk, thy at ey ær then fmmen i all Israels land-

scap som ær so snar til at bedhe oc so redbon til at høre oc xlv

so mild til at gifue, sosom thennæ gudheligest brud, oc for ælskogs

storhet kan hon ey længi holle seg ige?* oc giter ey bidh so læ«ge 35

til ho7i bedhes, men ho/i ko//imer for them som lete efter he«ne,

5*
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oc teer segh ferre them. Hon star pa torre, mit pa gaade oc i porte,

oc seyier sin rest oc lokker alle oc dragher them til sin ælskog :

ho som meg vil ælske, ha« ydelig see til at hayt blifuer qwæm at

ælskes i alle tidh. So pleyier ieg at skode ydelighe mi« lieff,

5 sa^tnelig Ihy ha« vedh ey, hwat heller then som ha« bier efter,

kowimer aft" esten, heller vesten, heller ner, heller synner, oc vm-

wel ved han ey hwat heller ha« kommer vm morghen, heller vm

middag, heller vra næt, oc klapper pa derren oc bedher late vp,

thy ofte tha so;« hoghen ær drefd i ihet han leter æfler meg oc

10 finner ey, tha ho« leter, men tha hon minzst venter at fi«ne

ha7tHom, tha foor ho« sin kære. Thy ieg atror at min kære skal

altid være redhe, oc vil ieg ey at hon skal mere treste aff sine for-

skyllen æn aff min gunst, oc ey ær nogh at fortæræ ien litel

stu«d met sin ieff, men the^ gers behoff, at then akter ofte pa

15 ha«7iom oc herer ha««om som vil vndersta ha«s lenlige hwisk

oc vil nyte ha«s verdeful næruærels, oc skal ey biænne anner

ælskogs ord met thesse sete tale. Thy at Ihet ær blygd, at thu

som hawer taghen ælskogs strid oc hav/ er vedtaghen thenne vor

prophetis oc lagde thin hærd vnder he«nes sele ogh, at thu ven-

20 des æn i verlden met vawrende hiertæ oc vstade eghen. Huræ

derfues thu at stande for so stor brud, som altid skodher teg me^

klar tilsyn oc nadeful andl oc ey vender noghersin sinæ eghen

fræ teg! Huræ blygdelig thet ær at gifue thin herels til hwer

thing, at thu ey ka«t here the thing ther then gudhelig visdom

25 taler i the^. O huræ fwlt ær at ælskogs discipel glemmer seg

sielff (oc) ey sketer hans inwortes ordh som ær hwerste^ hoss

ha««om. Ther aff vndrager (han) seg tit fræ teg sosom vwærdig,

ferst ha7t finner teg, ey i teg oc ey i seg, men vten sek oc \len

leg i verldens buller, oc thy bedher ieg at thu kommer i hug at

30 bædher teg. leg akter huræ vquæmt the? ær, vm sielen leder

efter noghet i thesse vtwertes thi«g som bær Gudz rike inne« til

i seg. Sa«nelig Gudz rige ær i«nen i ether, som ær rætuishet

frid oc glædhe i then helle and!
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[(Tnpittiliim nnnnm.]

Hwi later tlicu gudelig Tisdom sine liære rcuner so mauncfol

drofues i tbcoue verldeu?

C* annelig, thu æst rætuiss vm ieg disputere me^ tog, men tha

CJ taler ieg sant til Iheg. Hwi faar vmille mæn fravngong i

Ihere vey? vel ær alle som bryde oc geræ illæ, thu plantet them 5

ot æræ rodfest oc hawe framgong oc gore frucf. Thes geres cy

behof at laghe then materi \gen som ær majinemote handler«?/

oc ydelig ransaget ^ men motgong oc drofuelse bedhes kærmol

amod leg, verdens styrer. Gud ved ihy at ieg ey ægger mæytni-

skene aff fafæng andh, so at ieg skal synis for ander, oc at min lo

dispuleren ær ey amot mæ«nisl<en heller til mæ/misken, men heller

lil at lise oc igen qwæghe drefd oc edmygt hiertæ, som twngel

hawer været aff barndom oc til thenne dag aS pine oc vselhet.

Eller ho kan ey hawe ©nkels ower sodan lhi7tg, eller støre, sosom

thu som hawey lærd at enkæ aff the thi«g som thu hawer told?l5XLvi

Thy at sosom then som blind ær fodh kan ey fulkoyjimelig atskille

aff the lyd som han hawer ey seet, so kan han ey.som ey hawer

told genwordeghet fulkommelig vnderwise aff drøfuelse, eller huræ

ku7ine the tro, hwes hws æræ frii oc trygge oc hawe frid, oc ey

ær Gudz lime owcr them , som framlede sinæ daghe i godhe oc 20

æræ kræselig fødde oc vpfoslrct i kædh oc æræ sterkke oc hel-

bregde oc sale oc æræ vphøgde i verdehet oc velslækte, oc Ihere

inwole æræ fulle (xnet) ysler oc Ihere been (dogges) aff marre

(vm), som hawe tom borde oc modefulle nætter, som vpfylles næt

oc dag aff sorg oc ære idelig i sielse^js beskhet, huilke vten til 25

ær strid, inneyilil rætzel, huilke thu later ey huiles til iet oghen-

blik, thy at nælten sOm ær gifuen mænnisken til huile vendes

them til vroo for nætrætzel. Vertz hedher tages fræ them, værtz

æræ swigher them, the forsmas i blant manne oc vpfylles aff

smælehet, the antwordhes i ordqwedh oc eftersyn, oc the vordhc 30
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hwer manz vragh alt hær til. O huræ vel then vnderstod th<?/tæ

som Ihetlæ samæ smaget, Iha ha« sagde: sa?inelig rætuis mæn
æræ sosom the hafde ger(d) vmille mænz gerniwge, oc vmille

mæn som æræ so trygge, æræ sosom the hafde rætuismænz ger-

5 nmge. Thin ælskog synes sosom ien flywendes bogh, hiiilken

vm ho?t smages, ær i mu/jnen sød sosom ho;tne, men tha hon

ær æth, tha vordher hon besk i liwet for thin arbegd oc ælskog

sont efter føller. Thyn ælskogs barnleg ær drefuels oc vselhet,

thy at første trin theres soh; gaa til teg, oc førstæ scrift Iheres

10 som løse teg, oc there føste gawe oc leeg som ælske teg, ær

xLvr thettæ: Søn som gar til Gudz tiænest, staa i Gudz rætzel oc

reed thin siell til frestels. Han vel seyier til freslels, sannelig lil

vselhet oc drøfuels, so at alle Ihinæ daghe skal være i stridh, oc

;it lyk scal sielle« eller aller lee til theg. legh taler ey vm alle,

15 thu veest Herre, hvem thu hawer vtiiold til thenne ærlig gærni/jge,

vm the glædes aff suwdhet oc styrk oc fogher leghewi, tha aff

mannefiil plict begy/me the ydelig at vonskes , heller aff hordest

siwgdoHi oc refst twinges the, oc vm them ær gul eller sylff, tha

kommer liwff oc slæl the^ bort, heller ihet som meer vonskelig

20 ær, thu tagher fræ them there begereis, oc vm the hawe eydom

agger oc vinbergard oc oligardh, tha anner hafue goth veyer, tha

kommer rimfrost oc hawel oc forlæret the?, oc hwat so»t Eruca

then madk later ige/i, Ihet æter Bruces, oc hwat (han) laler igen

[het fortærer Locusta, oc Locuste Ihet diwrs lefning forlærer rudh.

25 Herre thu skalt giwe Iheni, hwat skal thu gifue them? trangt brødh

oc lit vatn. The^tæ ær then kuwglig mad som føller sine liæner.

Vm ha?* faar ower hawe?, tha ær veyier amoth. Vil han ok fare

a land oc hawer været ma?j,ne daghe klart veyer, oc thenne thin

ælsker, at ieg so taler, tha ha;j hawer reed sek til at ga at

30 veghen, tha kommer regn heller hawel oc sne, heller (ha/t) pines

aff for stor hete, heller aff vmadelig frost, The? ær vnderlig oc

rædelig thi?tg, nw vil ey møss late ha?mom hawe hwile i lønglig

ste?, nw glædde i hymmele;i tha han gar vt, heller rawcn skrigge

00 rope po hannom^ sosom the ville gøræ spot alT han/tom , oc

35 hwat heller han tier eller haw leer, tha ær the? vtokkelig, ok vm

nogher vpreser sek amol hajwom, æn Iho at ha« tier oc gør
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sengen skade met ordh eller gerninge, alle ko/«me til (al) tale xxvii

ille oc hwcsse Ihere lu/jgæ oc følle efter hannom , oc slide oc

bide sosum galn hu/me efter ien haar ther aengen væri tagher.

Oc seyier ieg Ihe/tæ vmwel aff thin nadh, the sejiæ Gudh ælsker

tliem ha/i«oui hadt-r, oc bader th<'m ther htniuom ælske, them 5

giwer han got oc Ihesse vnt, oc ihet som æn mcer ær, tu ræluis

dommer synes at hielpe then genvcrde deel. eller lu laler so al

Ihu scalt alsti/jgs tiæ, sosom leg vare cy vmsorg aff thi/iæ tiæ-

rie(r3s forvænnels. So forfars ræluis ma?! oc ey (ær) han som

ihette lænker, oc for Ihy al vmille mæn hawe magt amol ræt- 10

niss man, for thy framgar nw sosoh* fordum vrang dum. The/læ

kærer p/opheten oc soyer: hwi skedher Ihu ey them som gere

ille oc lier, tha vmil man fortærer then som ræluiser ær æn ha/t

ær. Se han gor vel oc lagher igen malediels. Han liæner theg

efter sin formow oc vmil man oc awnful forsmår ha?j?jom, oc the 15

ther Gudz logh brydher gøre daare aff haji;<om, oc aff Ihusen

refsen drewes han oc æn som meer ær. Se diæflen gaar frae

Ihin åsyn oc hater hannotn i alle the thiyig han venner seg til.

O mænniskens gemmer, o Gudz vmælelig milhet, huræ giter thu

lidh so ma;inefol vnt i Ihinæ vtwolde, heller huræ (seer) thu Ihesse 20

oc thesse lighe oc hiælper ey, oc ther for snakker ieg nw met

leg i mi« andz drefuels, thy al thu enest akter arbegd oc sorg.

Thu vest at thesse ordh fulle aff sorg ginge ey fram aff hugssens

Iclheth, men aff min siels stor beskelighel.

Sapiejj^ia: Thu æst kræsselig rider som someghet ræser 25

genwerde Ihi/jg, men thu stod ey æn amot alt til blodz vlgiwdhels,

oc ey hawer Ihu æn strid i kæmpes daal all til dedhen. Æst thu

ey man? men Ihes værre thu ær sosom derfuest enhørniwg i fram-

gongs lidh, men i motgongs tid æst thu meer skrebelig æn spid-

nelvøff. len vwnnen stridzman atlror al finne drefuels oc vselhet 30 XLvir

til at ewe oc at prøwe sek. Heller prisses han ey vel som

sagde: ieg skal gerne glædhcs i mine siwgdom oc molgong, thy

at gar ey strid fore, tha vordcr ey seyier, Styrsman prouesl i

storm oc rider i strid. Thet ær kræsseligæ rosen hwar engen

ær vodhe. Strid i genwerdehel ær sanhetz prøwels! 35
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DiscipMlws: Ey ær ieg Ihen enest som rerer tli<?nne kær-

maal amot teg. See huræ vtalle æræ fortrykl aff drefuels som

oc samtykker ihettæ met meg, so at vm ieg ey formå at ower-

vinne tég met skæl, tha skal (ieg) owervi?tne met ien stor hop

5 vinne. Thet ær læter at late seg halshug ien tidh æn at lide martil

alle daghe for teg, oc ey seyier Ihu meg amot oc ey swarer Ihu

meg, for thy mawelske at vi thole Ihetlæ vnt, Ihy at (vi) syndet

amot teg oc ey lydde thine budhord, ey æræ vi eneste syndere.

Ær ey synde mæniske ofrels, men thine swene ær vonskels oc

10 rætuise mæ«niske trykkis nedher oc vmiilc mæn biostres i verlden.

Sapiencia: Sossom. min fadher ælste meg, so ælsker ieg

mine, ey ær discipel ower sin mæster. Vm verden hater ether,

tha skulle i vede, thy at hon hat meg fer æn ether, men ieg enkte

velh Iher teg hende sow* ær drefuelig materiæ. Thet ær mm
15 voon at prewe hwar en mine vtwolde, oc helst may/nelig hoghet

oc sterkke i dygd. Hwi hawer thu forthy so majMie ord, sosowt

noghel nyt hafde hænt teg, som ey pleyer at hænde oc sammel

sanker kermaal so girelig oc invefwer sents met vuis tale. See

ho ær then i blant vwalde eller i blant Ihem som syndherlighe

xLvin 20 tæktes vor Herre, sow*. ginge vten drefuels i thenne verdo/t? Thu

herde Jobs tolemod oc vor Herres endelykt.

Discipultt*: Nw hawer ieg; the^ iek vil vm so maa seyies.

See Iheit ær som ieg græter oc for hnilket aff iwnerste sukker.

O helse, ieg bedher hør thin swen, se Ihe seyie: ey ær han-

25 «om helse i hans Gudh! Ihe ær fofænge sohi tiæne Gudh, oc

hwarfore? the svvare, at for thenne foresagd sag, soso«t. ær for

rætuise mæ«z ideligh drøfuelse, oc the lægge æn Ihe^tæ til, at for

thy hawer thu so foo tiæner, thy at thu pleyer at lege met them

met sodan leg. A vi meg vsel! the? ær Ihes verre som meg

30 nedher at græte beskest taaræ nw oc i ferdags oc altidh, oc

ledher drefuels pa drefuels, so som ær then andhelige skadhe oc

miyj. arbegds spilt stund, i huilke ieg hawer so fofængelig \len

fruct for min iefn cristews helse, thy at tha ieg hafde ma«ne met

størst arbegd drawen til got Icfnei oc fodde them aff sorg, oc

35 bar them sotelig pa mi/t skolier, oc gaff them hugsualelses miolli,

oc gaff megh sielf alsammel til thcre tiænist oc hafde folt meghe/
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mofg07»g, oc Iha Ihinæ freslilsses oc prowclsses dagh kaHjme ower

Ihem oc slaille lede Ihem gonge/ules ofiier il oc valn til hwilc,

Iha ginge ma«ne tiibagh efter dyæQcii oc sagde: hord ær llienne

tale, ho kan tole he«ne? oc ihet ordquæd som almoglien seyier:

Ihet ær vonskelig at være iængi godh, oc so vsel owergifue tlieg 5

sek til skadlic oc meg til vselhet, oc the vofue seg igen i synd.

Sapiencia: TluMine sporsmaal pleyer al rore therc hug

som lit tro eller vnderstandels hawe, Ihe mene al i Ihenne

stakkel forgo«gelig tidh skulle Ihem gifues hellemænz verdskyld xLviir

som ey gifwes i llienne tidh, men Ihe æræ gomde til (ht-n efter- 10

kommende lid oc the vedhe ey Gudz vransagelig dom oc ey hans

visdoms djphet, oc the lænke at Gudh seer so sosom mæ/misken

seer at enesl Ihe næruærendes lhi«g, men Gudh han vedh the

tilkomme/ide Ihijjg oc ewiwnclig, men thu S0//1 ær nogherledy«

skikket i vor andelig visdom, slat vp oc gak ower alle synelig 15

lhi7ig \net hugge«, thy at Ihe Ihiwg sowt synis æræ forgængelige,

oc the Ihing som ty synes æræ ewi/tnelig. Staa forlhy vp aff

vrene forgængelig lyst oc vplad thine aandelig oghon, oc see hwat

Ihu æst, hwar Ihu æst, hurl thu akter. Tha maa thu sannelig

faa skæl alle Ihesse lhi«gs, thy at thu æst guddomsens spegl, Iher 20

alT at Gudh skiener y termeer i theg æn i ander crealur. Thu

æst helle Irefolhetz billet, ther aff at Ibet ski/tner i theg, thu æst

e\\i«nelighetz eftersyn, ther aff at thu glædes at thu skalt aller

forfares, oc sosom ieg ær vændelig i mi/i værels, so ær thin

siels astuwdels sosom vændelig diwp, til hwes vpfyllels kan ey alle 25

vertz glædhe til række, sosom ien laar kan ey fylle væsterhaw.

Ther efter skalt thu vakt hwar thu æst, thy Ihu ær i yselhetz dal i

vdoø i pilegrims ferd, hvar got ær blænt met vnt, later blænnes

met sorg oc sorghen hinder Ihet ytcrslæ aff glædhen. Thy at

Ihenne verlden hawer swige^ sine ælskere aff vphoff, Iha hon iætle 30

them lyksammclighet oc gaff lliem genwerdighct, huilkct hon oc

nvv gor samledes, men til vtermere borlrerels alle thesse for-

sagde drowelses ville vi tiæ ien lilel slu«d, oc vi ville ga bæter

fram lil irons vphof.
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Cflpitnlum hrimnm.

Aff heluetes pine.

XLix im er efter var gør(d) at discipel tog til at tænke gammel daghe,

liU 00 at hawe i sin hug the ewi/jneiig aar, oc Iha han hafde

drawen seg oc sin vnderstandels a legmelig thing the^ mest ha«

5 kuwne, tha syntes hannom i ien syn me^ trons eghøn sosom iet

rige longtbort fult a me(r)khet, vken oc meghet rædheligh. Tha

spurde ieg aff stor rædde hwat ær thef? tha war swaret: the/tæ

rigi Ihu seer ær ko/wmendes pine ste^, i huilke?;. atskillelighe

siæle skulle taghe pine efter dødhen for ma?tne ha?*de synde,

10 somme til there rensels oc somme til ewi^nelig fordommels, oc

sosom the ware hannom teed, tha vare thesse pine oc there lige

so jrædhelige oc so store, at engæn tung formå at seyie the^, oc

engen dødelige mæ/tniske sin ka« begripe the^ Tha som han

kam til sek self oc sosom han var kommen aff ien a^nen verden

15 aff then syn, aff stor rætzel var ha/i rædh, at han laa længi sosom

half dødh, men somme aff thesse pine soo han enest met trons

almærønelig øghon, han soa at vlidelig vndluct gik vt aff for7ie/?ide

slet oc ther hørdes slæggi al sla, oc ther var dypest mørk oc

iher syntes gryselig diæfle andle. Thct var græd oc suk, oc vm-

20 skiftelige pine siede vmille mæn vte« milhet. Aff sne vatn ginge

Ihe til stor bete oc i blant thesse pine aktet ha» Gudz iofnlighet

oc haMS doms slorhet, oc i blant hiertens drøfuels oc swetz droppe

som flødhe aff hans legem i then rædhelig syn akte ha« ok, at

vedh the thi«(g) som nogher synner mef, vedh them skal ha«

25 oc pines, oc ther aff the som hawe vuiselig oc vrættelig lefd i sit

lefne«. Vm the thijjg som the ælste skule the taghe pine, thy at

XLIX* røfuer oc voldzmæn oc there tilføllere oc the (som) fatte mæniske

oc Gudz ve^jner røfde, tha the lefde, eller lagde vræt skat vppa,

(he hænges i heluetes galle pinelig o\Yer manz vnderstandels, oc

30 ther skulle the plaghes oc tha ey doø, men vseghelig pines, oc
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vmwel ma/tne som synles i verden sosom lam oc vare tha gri-

pende sosom Iow i (liere hrig. luiilke som galn hu/Mie gerdc Gudz

swenne drofuels met banne oc forsmælels oc vnne ord, the samme

slides ther met hwassest bidh alT heluetes hu«ne. Ther iordhes

høgferde mæ/jniske i asen gra(T i hclwete til forsmælels. oc wræges 5

soso/H rodden aassel til e\vi«nelig forsmæls, tlier olier skal af-

skrabes. Oc for forgenlig hedher oc hugsse/is hoghniod , met

liiiilken the ville owergaa ander oc æræ allid hedhergeræ , the

skulle mf^ so store longe oc sware pine nedhertrykkes , hiiræ

møghef nogher malte trykkes som hafde storst torn vppa segh. 10

iMen drankker oc fraatzcr oc the som tiænte sin bugh, the pintes

sosoTH hwnger vifwe me^ vlrolig hunger oc aff viidelig lorsl, oc

the attrå minzte kol vatns drop, thcre tu/(ge soHt bræwner til lise

al faa, oc engen giw<?/- them, men rædeligest diæfle slanne hoss

tliem mét bræ«ne«de piber, oc ingyde stærkelig at there mwn i 15

the/e bugh ien drik aflf bræwslen oc veld bly, oc skere mæ»niske

oc the sowj vpfede sin leghewj i kræselighet oc bliwe i sin herde-

het. the skule vpnodhes aff orm oc ilende padde, oc there sting

pintes the alt til there inwole. The som. vare vndergiwen legme-

lig oc vertz ælskog aff bæghi køn, skulle bite oc slide heluetes 20

iord for drøfuels, for thy at diæfle pine them ganze moghe^, thy

at the hafue bræ«ne«de lentzer oc skod oc lulle after them i

L
sarest hete, ok vptylte them aff grymmeste saar, men them som

the hafde til stolbrodher i synne, them hafde the til stolbrodher i

pine. Men ower male pin(^t)es ther gire oc nidinge oc vnde 25

kopmæ«, thy at Ihe badde i grawe fulle aff veld malm. Hordesl

dom var them som vare forstandere, men sterker pine var them

Iher stærkke vare. oc mekte tolde mekte pine. O ho kan seyie,

huræ slore pine the hafde ther, vmille domere, vnne formæn, gire

klærk til penni/ig, kaad mwnk, lægniæn ther vold gore, vnne 30

qi^mne, lalerifwe, dantsere oc hedhergire qj/jnne, oc alskillelige

kristen mæn. O hwat ønkelig ry oc græteligo skrig the giwe, so

at enest then syns pine synes nogherled*« (ower) al verlz pine. thy

at ien stor hop heluetes børn oc dierfwe løw oc ny slekles dyr

oc vkænd dyr, the andet brænnende damp oc blæste vi røg, oc 3=>

rædhelig nister ginge aff Ihere oghon, oc the refwe oc sleede arm
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siæle, oc ma«ne aff them vorde kast i ien diwp pyt, aff huilke^

vtgik rædhelig rek oc vnd d«n. There aasyn var som gloende

iern oc Ihe bræy^ne sosowi i fal aske, oc nedhertryktes afT diæfle,

oc afT stor drefuels aale there tu?jgæ oc the spotte hymmels Gudh

5 for \bere drefuels oc saar. The som ey gørde syndbætriwg for

sine gerninge the sade grippen i merkhetz band eller hegt oc

ware bu/ulen i then longe nætz mork oc mørkeful glæmskes

skiwl. Nedherfareytdes liwd fordrøfde thera oc drefde pej-soner

syntes oc klaste them rætzel vppa , oc ey ku?jne klar ski?ine«de

10 stierne sosom klar low vplyse then rædheligh næt, thy at alle

vare sammelbu/tden met ien mørkhetzens iernband, thy at al verl-

den vplyses aff iet klart solse/iS lys, men for them var owersat

ien swar næt, mørke?is bilet, men the vare seg sielfwe horder oc

sware meer æn mørke, oc the/e pines røk skal vpfaræ ewinnelig,

ismen ther efter hørdhes ien røst owen til sosom ien tordwn, oc

sagde sosom me^ spot: hwar æræ nw the som tiænte thenne

verdhen aff vphoff aff gamme(l) daghe, aff all there attro, som

lefde lystelig oc vndergawc seg mawne attroels. Eyiæ hwat

gafner them nw alle the thing som snarlig forginge sosom skugge.

20 O huræ stakket var then lyst oc drawer Iho so long vidhi ev/iw-

nelig vselhetz efter seg. O daare oc vuise, hwar ær nw the ord

som i plegde at seyiæ met so stor glædhe oc hierte/fS frigd,

sosoHj. var: komme i nw oc late oss ny te the thi;<g som æræ oc

(vi) ville nytæ creatur, snarlig sosom i vngdom! hwat hielper

25 ether nw alle the sote thi«g som hij nyded so snarlig. Sannelig

nw twært amot tilbør ether at græte oc rope oc seyiæ: ve ve

oss nw CC ewiitnelig! ve, at wi æræ fødb oc ey ku«ne vtermeer

dødh! Ve, thy at vi pines ille oc skulle vi ey frelses noghersin

aff pine! O ho ær then som thesse piner thænkker oc thesse

30 vore pine legger vppa hiertæ, thy at thesse pine ær sodan at

hwassom kan tænkes gryseligt i verdhen, kan ey lighes them i

grymhet. O huræ salle ær then som ey gik efter thenne verdhens

glædhe oc ey skøtte til fofængelighet, vi som vare sinløss, mente

there lefnet at være galnscap oc there ænd lykt vten hedher, Huræ

35 æræ the regnet i blant Gudz sønner, oc i bla?tt helle vtwolde mæn

ær there lodh. For thy fore vi ville afT sandhetz vegh oc ræt-
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uisejis lys lyste ey oss, oc vnderslandelses sool var oss ey vpriiu-

nen. Vi æræ ineddæ i v iofnlighclz vægh oc fortapelses oc vi

giwne vanskelige veglie, men Fl<'/rens vegli viste wi ey, hwat gaf- i

net oss vor bofferd oc rigdoms rosen oc hogmod? Alle thing

forginge sosom skiigge, Ihet som forgongelig var gik bort, men 5

Ibes værre ihet som- blifuc skal e\vi«nelig, blell igen. O ihet

ewiwnelig som olier foor ænde, ewi/jneligh dedz pine, o ænde

vten ænde. dedh swarer æn all dodh, altid dedh oc llia oy ku«ne

dod! O mi« kære fadber. som meg fodde til Ihenno verlden, o

sete modher, som meg gaf at dij aff modherlig spinne, o i alle lo

mine vc/mer oc mine æiskelige stolbrodher. faar nw vel mine in-

wole, thy at beskest alskillels timæ ær nw nær, som ær bcsker

æn all dedh! faar vel iordh, faar vel stolbrodher, som icg so ælslc

aff stor ynne. Seer, vi ledhes nw til rædelig hæluit/* galle, vi

drawes til rædhelig pine oc skulle olier see etber met glædbe, o 15

taaræ flyde i vt! o ogbon græler, oc alle vore inwole tyder ower

Ibenne ©nkelig alskyllels, so/» ær fræ heghest got, fræ thet æræ-

ful andl oc glædhelig, oc fræ helghe ængele sælscap, oc fræ hæl-

Icst vualle mænz tal, oc vi skulle sæltes til thenne vselhet oc for-

bannels, oc til grymme fordømde mænz skar at pines vten ænde. 20

O bandslæt, o majine hiærte i/jnerst suk, o tandslagb, o.moghel

græd oc tiwdh, o rob som skal blifue e^Yi«neIig, som altid skal

fornyes oc olier skal høres, vore vsel ogbøn skulle olier awnet

see vten vselhet, vore ørn skulle ey a?inet bore vten ve, ve skulle

the hore ok drofuels. O mille hiærtæ! seer [hetlæ vændeligh oc 25

grymme ewinneligt, o berghe! faller pa oss, o hoghe! skyier oss,

skyler oss aff the^ rædhelig Herre?iS hastchelz andl, affGudz æres

vred andl. Thes værre, thes vtp/re, hwi kamme wi ey førre æn i

ihessc pine hende uss, tha wi hafde stork oc quemlig tid! Gudh

gawe at oss vare ien litel stu«d til ower aff Iben tidb som ær so 30

vnyttelig fortærd til so slor pines bood, men thes værre Gudh

hawer nw giwct sin rætuis dom ower oss, thy ær helse/is vægh

luet for oss oc miskund oc al bop ær bortaghen. O sorg oc

drofuels, ther ewi/inelig skal blifue i the^tæ giømskes land, hwar

som engen skikkels ær, men ther vti boer ewi/tnelig styggels oc 35

rætzcl. Hwat raeer vi vsel oc arm pines so storlig oc drøfues
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aff Ihe^ ewi7inelig ve, at ee bwat lid ther kii«ne thænkes, tha so

at hon hafde ænde, hon vare oss til hogswalels, tiier aff vm so

vare som ær vmegiet at ien qvyetnsten vare so stor at ha?* ral

hwerste^ til hymmele«, oc nogher minst foghel kam efter hiiwdert

5 thusend aar oc toghe bort aff Ihen sten met sit neb so meghet

som tiend deel aff iet korn som kailes milij korn, mirtner æn

senops korn, oc so igen efter hiiwdert thusend aar kamme oc ferde

oc bort sosom ferre ien aff the thi dele oc so efter hwer deel, so

at thi hu?«dert thusend aar vordhe (hon) ey minner æn so meghet

10 som ien korn: vi toghe the^ vaet stor tak, seyie fordempde mæ«-

niske, at vor fordemmels dom hafde ien ænde efter then long tid,

tha Ihen steen var so bort ford, men thesse værre thenne sama

hugsualels ær neget aistings vsel aff Gudz rætuise. Alt her til

æræ fordømde mæ«niske ord. O min son, for thy skulle the so

Lii 15 plawes som her vndraghes aff" sønners lim.

Discipuljfs: O dommer, ther alle rædhes! see nw ær

m\n siæl ræd oc nedherslaghen aff thenne rædhelig syn, oc mine

knæ æræ skille at, so at iek kan neppelig sta. O mi^t Gudh,

m\n hielper, o mhi Gudh, vent thin brædhe fræ meg, bort være

20 fræ C^eg) then ewi«nelig fordømmelses rædhelig dom, at vm

megh lilbør at lidhe genwordighet, vorde thi« viliæ i megh, oc

hawe skal thu a meg fullest lof her, ther vm gør thet alenest oc

lat meg ey skilles ved theg ewi«nelig!

dDnpitnlirm irnhrimttin.

Aff hymmerigis gladhe.

Stat vp min æræ, stat vp salteriu/« oc harpeleg, ieg skal vpsta

i dagningh, sallelig vlen twiwel. See nw frygdelig salteri leg,

wi æræ framledh oc siwnge søtehg oc vi giwe søte sang, at vi

skulle vpuække theg fræ them i hæluite æræ oc til them i hym-

merige æræ. Stan vp, stan vq for thy nw , vplyft nw hugsews
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øghen, ryst altraals vinge, oc skik thek lil at flyæ ower veyers

fedber, vpljft Ihin eghon til oster oc skod hwat Iheg lees, see

ihe^ lefuende land, vdedhelighetz stad, bymmey/gis fædhernsla/id,

lystelighetz paradijs oc ewiwnelig salehetz rige. Sajinelig i thennc

verlde« var tbu fræmmet ok pileg7tin, oc thy skalt thu skynne 5

thek sosum skikket i pilegrtms vegb til (hen stor hop, thi« kære

veuner, som bidhe efter teg met stor astu/idcis, at the skulle

anamæ thek oc vnfegne solelig oc late thek sile met them ewi/t-

nelig. O vm tbu matte vclhe, vaet huræ stor kærligbet tbe onske

Iheg ydbeUg, at thu skalt ey røres til verdhews storm oc bang, lo

vten at thu blifue ien stærk slrideful ridder for Gudh oc gore alle

tbiMg æriigbe oc snillelig, at ængen medgo«g skulle rore the(g) Ln»

oc ængen vodbe skulle bryde tbeg oc modgong ey rædhe teg,

builke the owerwnne so stærkelig oc so salelig, oc n\v (koH^me tbe

i bug) there drofuelses daghe oc aar i hierte«s solbet, oc aff san- 15

bet huræ mogbei tbu lider her meer arbegd for Gudz nain, so

megbe^ meer skal tbu hawe slørre løn i e\vi«neiighet. O med

huræ stor æræ oc hedher Iben ridder skal (vp) høgbes so«t skal so

æræfullelig lovves aff so stor kung for sin kære fadber oc bælle

ængel i bymme/ike aff tolæmolz segher oc stadæhetz priss! O met 20

huræ stor æræ venter tbu seyers kron skal ski/tne som ær fon-

gen met so stor arbegd. Saar blone oc vnder, so?« æræ tagben

for mil nafn , skulle ski«ne klarer æn solen eller stierne.

Vtermeer i bymmerige skal teg blifwe so stor ærligh venne slækt

oc vtalle troligesl oc vænest skaar, oc hwar there skal tilføgbes 25

teg nærmeer aff san ælskeligbet, oc ælske teg meer aff ræt kær-

lighet æn nogher modber ælsker her sin enest son.

Dis ci pul«*: O byMtmerigt* gardz bøfdhi/jg, ieg bedber at

thu verdes at seyie æn meer aff byMtmerige, at be«ne atlraa ma

øghes i meg, oc mere tolomod ma gifues i motgong. Eya mi« so

herre, huræ ær then kuHglige slad skikket, æller bo æræ ther

borgher eller bo foer iber løt, eller vethe the hwat som her gors

hos oss soso;« thi;jæ ord lyer?

Sapiencia: Stat nw , stat nw vp oc gak snarlig vp met

meg, oc ieg skal lede thek til ien slad som thin siæl allror, oc 35

tber skal thu see Gudz dypest lønlig vnder. See ower then uu
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ottende hymmel, som ær longt mere æn siwsinne thiisensinne større

æn all iordlien, ær æn ien høgher hymmel som kalles Empyrreum

for sin ærligh lyshet, sohi ær iensfogher vrørlig oc fulkommelig

lys oc vmodelig stor, oc Ihe^ ær then ku«glig gård oc the hælghe

Sande stadh, hwar meg lofuer the helghe ængele oc alle Gudz

sønner. Ther æræ satte hyjnmelske sæder oc lysefulle troni, aff

huilke sæte oc tron the vnd ånde fiølle oc skulle igen betes met

vtwolde mænz tal. See nw ien stad ful met æræ oc høgh, vn-

dherlig ski«nendes aff gul oc dyresten, aff hues porte møghe?

10 godh luet vtgar. Hennes gater æræ lagde me^ renest gwl oc

hewnes gru7JWol aff saphire oc iaspide, dyre steen sosom aff klart

glass oc hejjnes torn æræ fogher oc æræ bygde aff lefuendes

Steen oc vmsatte aff bioster oc prydde met lysendes finperl. O
lystehghet som ær alle til vnner, men hwat skal ieg længer draghe

15 teg? Thu sielff see vppenbarlig met thine øghøn, see videst mark,

vænest i fogherhet, stiærnheem prydde me^ aiskøns glædhe. Eya,

huræ he?- ær voor lystelig(het), hoste fructsammelighet, sommer

klarhet, brudhlig frøgd, hær ær glædeful daal , kærligful syn , her

lydher glædhelig sang, her siwnger glædefuUe røste, her glædhes

20 glædeful skaar, her danzer iomfrur dantz, her ær iendregtig røst

alle theres som glædhes oc ien hiertens brænne?tde kærlighet oc

lystelige thi?igs rigdom oc ønskelig thi/jgs lilQydels. Her ær æn-

gen drøfle thi?ig, men alle lh\n§ æræ gladhe, her ær glædhens

fornyels oc ewinnelig tryghet, Eya glædhe, thu som ær nw smælt

25 alsammel i ælskog aff thesse thi?jgs søte smag. Vmfør thi7te

øghøn oc skod thenne vtalle stor hop, oc gif akt vppa, huræ the

drikke lige som met tørste mwn oc gøres drukke?«. aff ophofs

kelle, oc huræ the glædhes, al the see thet guddoms spegl, i

huilkef al thi«g synes, the vnder oc ey vonskes, the nyte (ha«/tom)

30 oc ey læddiæs, huilken the altra thes heller at nyte. Gak æn nw

nermer oc lyd til, huræ iomfru/ts drotni/tg, huilken thu hedher aff

mest kærlighed, owergar ængel ordens koor for kærlighetz oc

hedhers oc æres fordel oc py-iuileg, oc nier sek vppa sin leff i

blant velluctend yrter, oc ær vmgifuen met roscnblomster oc dalens

35 liliær, See huræ henne ærlig fogherlighet giwer frøgd oc vp-

dragher alle til vnder, oc nw kommer for vor Herres lystelig aasyn
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astundelig aff i/merste inwole. Sce huræ milhctz oc miskundz

modher vc/ider sine miskundelig oghon so millclig til lliek oc alle

syndher, oc (huræ) vældolig ho« byer ower alle oc bcskyrraer vsele

oc forligher synde mæ/miske. Ther efter vend v?«derstandelses

oghon lil ængele natur, oc se huræ Ihe owerst ajjgele aff Scrafins 5

orden oc Ihen sa/yane koors siæle, sowi bræ/me hetelige i Gudz

kærlighed, reres ræt vp at i Gudh sosom bræ/jncnde low, oc

huræ Chcrubin ordhen, som tagher guddomsens lysfulhet. vt vide

tbe^ til ander i ma/ine mate. Troni orden oc there sælscap hwiiis

selelig i Gudh oc Gudh i Ihem. Ther efter see huræ Ihen 10

anuen ierarchia vplyses aff then forste oc tagher hwar sin ge?--

ning, oc se mi« kære, huræ meghet fogherlig oc ærlig thenne liv

vtaliæ samling ær skikket, oc met huræ stor atskillelighet hoyi ær

atskil i verdskyl. O vnderlige glæde oc vnderlige fogherhetz aasyn,

see æn nw huræ hælle apostele oc Gudz enkorlige vewner sidhe 15

met slerst æræ pa dom sæte, oc huræ martires the ski/ine met

rosen lyd oc fogherhet, oc cowfessores æræ skimmende sosom lefwen

ild, oc iomfrur sosom sne æræ the huide, oc al then hymmerigis

samling flydher aff gudhelig sothet oc vpfylles met fregd, Thcsse

hymmej-igi* skaar siwnge nie^ glædhe til sammel for Gudz tron 20

sinæ vellyende sang. oc ther vlgar len rine/tdes flod oc glædher

Ihere how aff lystelighet oc vpfyller the/e mwn met glædhe. O
huræ salle ær then stad, hwar so idelig hoglidh ær! O huræ

fregdelig ær then gård S07h ængen ved vm sorg. Ther aff æræ

the hælle oc salle, som æræ bodhen til so slor verdscap oc ver- 25

doghe æræ at være i blant sodant sælscap aff Gudz vtwælels,

sa/inelig i the^æ hymmerigis æræfullæ rike skal tro brud ledhes,

som skal regner vte/t ænde, oc klædes vmside met æræful leghem,

oc skal hawe ien gulkronæ pa sit howe^ oc Iher ower ien litel

gulkron. 30

Discipulw«: leg bedher, sey hwad ær then gulkronæ, oc

hwat ær then lille gulkrone?

Sapientia: Met then gulkron skal thu vndersta vpholtz

Ion, oc met then litel gulkron vndersta ien tilfallen løn, Tilfallen

Ion ær ien glædhe aff gerniyjge aff sek gierde, huilke gerniy/ge 35

hawe owergongendis seigher, sosom ær æræful segher, there so/n.

6
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martir æræ oc ærlig doctores segher, oc iomfru seyier aff diæflen

LIV* oc sin eghen leghem. Men vphoUz len ær i fulkommelig tilfoghels

siæle«s met Gudh, so vneghet hon nyder ha««om fulkowimeligh,

so at hoM seer oc ælslier hamtom fulkommelig. Siæle/js vændelig

5 aaslU7idels mættes alier tilfiille, vten hon vordher sængt i guddom-

scns dyp til lyst, oc so skal hon gøres hælle i helle trefollehefz

fiilkommelig nydels, oc huræ meghe^ mere fulkommelig ho»i ower-

gifwe nw thesse vertz thi;/g, so moghef frelseliger skal hon vpsta

til andelig thi«gs skodhels, oc huræ meghet bon antwordher sek

10 nieer til andelig gerni/jge, so moghet salleliger skal han ther vp-

snbbis i Gudz klarhelz dyp, so at hon skal vorde ien and met

h;u(/(om, so at the^ som Gudh ær pa nature«, thef skal hon vordhe

vm nodhen. O huræ helle ær then siæl som ær lilføghef ængol

skaræ oc ær mæt aff Christi sølhet, oc vordher tilføghei helghe

15 trcfolhetz godhe thing søtelig oc vatskyllelig! O vseylig huile oc

thejine vnnerlig roo søtest sothet! men thu ewi/tnelig visdorøs dis-

cipel, so/ji nw ær sat i hugsens oweygongels, lis tit drofde hiertæ

noghe^ lit, sosorø then airnen (vng) Beinami« i thenne roligest

thesse glædeligest sælscaps, som thu nw seer hoss teg. Akt vppa,

20 huræ skinnende andl Ihe hawe, som tolde drofuels spot oc door

aff vmille mæn i verdevi, vplyft Ihit frøgdelig hiertæ met glædhe-

lig røst oc taal til thesse hymmejig?« gardz borgher oc Gudz huss

folk, oc helse them sosom lo;«gbort , oc sey: hwar ær nw spe

mænz forsmælels, so7n fordom fiøl ower ether? hwar ær nw

25 nedherbogde hofde oc nedherslaghen oghon som tegnet hierte«s

swarhet? hwar ær nw i;twortes hiærte;js gnawende drøfuels, hwar

ær græd oc bleg andl oc mawer for thusend vodhe? faltedom oc

armod oc all vonskels hurt kawmie the? huræ Ihier ihen onkelig

LV røst som i plægde at seyie met græd: o imn Gudh, huræ møghe*

30 ieg tholer, huræ længi ieg pines oc plawes! hware ær nw alle

som forsmade oss oc the som drøfde oss oc bortughe vore ar-

begd oc droghe vort Mnet til beskhet! Ey hores (hen røst meer

som radde oss til strid oc sagde: gorer manlig oc strier me/ idher

vwen, met ve?den oc leghem , item oc tagher skiol oc spyd oc

35 blifwer væpnet pa slot næt oc dag, oc vmgiorde ether lænd i

sanhet, oc ey høres then rost meer som i plægde at hawe i b\anl
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elher sielfwe i nadhe?iS soghels tid, oc sagde: red nw Ihin siail

lil frestels, at Iha so/;i andelig glædhe gar bort, vmodelig drofuels

skal ey vpswæliæ. Ey hores thenne rost meer, som i ware von

ved fordoHi daghe: o mi;j. Giidh, at hwad forlost Ihu mcg, hwi

hawcr tbu glæmt meg, hwi gaar ieg drofd, tha som vwen plawer 5

meg? men ieg horer heller then«e rost solelig lydhe i ethcr

hiærlæ, thenne glædhelig oc fregdelig rest: kommer i mi« fadhers

benedide bom, oc anamer th<?^ rike som ether ær redh aff verdens

vi)hoff! hwar ær nw alle drofuels oc motgo;jg«oc trang oc vselhct

oc alt [het vnt so/» i lidde i verden? o Gudh, huræ snarlig the 10

forginge oc æræ sosom ihe llii/tg llier olier hawer vært, i vndhei-

lig mate synlis the snart oc snart forworde the. O mi« millcst

Gudh. huræ vbegv/pelig æræ thine (dwm) oc moghet lonlig a mæ?*-

niske;(S sonner. Eyia i vtwalle oc hogte Gudz soner, seer, nw lv*

ær timen ko»«men, at i skulle ey nw meer fly, at i skulle skylis 15

i wra, klædcle i fwle klædher sosom odmyge oc forsmade oc

vwerdæ all hedher, oc sosom folks forsmælels oc vrag, thy at i

æræ nw kronet me^ so stor hedher oc æræ, oc vphofde met so

stor verdehet ewi;tnelig, at ether loff kan ænge?^ sin vyrde oc æn-

gen tung formå at sey. O i hy/nme^ig«« hofdhing, o ærligest 20

kuHge oc keysere, o høghe Gudz so?jner som hawe lot met gudhe-

Hg natwr, me^ huræ stor glædscap ether andle synes at wæro

owergudhen, ether hiertæ synis fullæ aff owergongelig glæde oc

frygd, ether kranz skinne aff gul oc silki, oc i hawe skinnende

andle oc hwidskinnende klædher, oc frygdelig sang oc i æræ 25

prydde met silki. O huræ sallelig elher sete lydende sang lydhe

oc seyie met tak : eya benedydels oc klarheth oc visdom oc tak,

bedber dygd oc styrk wære vor Gudh ewi/*nelig! eya, aff hwes

væluili i æræ beskermet, aff hwes misku«d i æræ frelset, afi

bwes godhet i skulle regnere ewi»nelig! tek vari loff oc æræ vtc« 30

ænde! See nw vmkring, theitæ rige ær fult aff lystelighe^, i huil-

ket all hellæ mæn glædhes me^ Christa. See theitæ ær hyuie-

rigi« land, fædherland, hwiles boo, betalniwgs slædh oc ewinnelig

sallehetz righe!

Discipulus: O stor vnder oc rætzel aff so stor vndherligh 35

dyphet, som owergar al vnderstajtdels oc ær enest Gudh kunnæ!

6*
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O gudhelig dyphetz vbegripelig dyphot, huræ slore vndherlig thi^tg

skyles i teg! hwat hører ieg, hwat seer. ieg, oc hwat fan ieg oc

sielfue/- røner Gudz store gernivjge i thenne æræfiille stadh, som

ængen tvnge formå at seyie. Sa«nelig manne ærlig Ihing æræ

5 sagd aff teg Gudz stadh, men thet ær entte til the ærlige thing

Lvi som skyles i theg. Sa/ineiig n\v vnderslar ieg, at then tale ær

san som ieg hawcr so okte hør aff thin vnder oc aff thin æræ,

oc ieg trode ey them ther meg the? sagde, alt ther til ieg kam

sielff oc saa met mine øghon oc prøfde, at halfdelen var meg ey

10 sagd. Støor ær thin visdom oc æræ, æn then sagn som ieg horde.

Hellæ æræ thin mæn, hellæ æræ thine tiæner, the som slanne

altid for teg oc høre thin visdom, oc see thin æræ. Oc nw æreyts

kowg, ma thhi swen nw bedhe teg sin heyre ien lilel bøn? Ieg

bedher: skal (ieg) thin swen blifiie her hoss teg her efter, oc skal

15 ey komme igen til mit hws? the? ær møghe? goth oss her at

blifwe, ieg bedher teg, hor meg thin swen, som ligger adhmygelig

pa knæ for theg, oc giff hawwom nw iet rwm at blifue met thek

i thenne æræful stad!

Sapientia: Engenledis, thy at Syons ødhmyghet ær ey æn

20 fiilkommen. Thin tidh kam ey æn, stridz tidh tilstar teg, thin

Tegnerens tid kam ey, forskylle^s tid tilstar, giællz tid kam ey

æn, gør mawnelig, thy at thek bør æn nw mavtne strid for

dhristi tro!

d^ajiitulum Irnnhtimura.

Her seyiæs aff nøgher stikke som ieg gaff ower i thet som

25 tilforu ær sagd.

Thu skal vethe, thenne salle stæd ewinneligh sallehetz at være

teg for thy vppenbaret met andeligh skodcis oghe, ekke for

thy at thu skal nw ther blifwe, vten at thu skalt velhe at vende

teg tiid i all strid oc motgong, oc at thu mat thes bædher lide
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alle genworde Ihi/jg, oc at thu mat sware Ibem som so sore kære

oc seyie: hwi hawe onde mænz væg framgong, oc hwi Gudli

pleyier at refse sine vtwolde? Item oc icg skal sware til Ihiti

kæremoll som thu lagde fram nw for tho daghe amot meg, sosom lvi»

ær at for Ihen tronge vægh som ledher til liff, manne afT (hem 5

som Ihu hawcr wnnc« met stor arhegd oc drofucls hawcr gongen

tilbaghe. Thy at vm thii skodher the^ grannelig, Iha finner vten

twywel, at thenne thing ær moghe/ von, oc hawer oy hent teg

enest, men ma«ne hælle fædhern. Ey bleff alle st.utnende i faslhet

som trodhe vm mine ord oc apostels, heller ey munne for then 10

sag Powel, som ær iet vlwald kar oc hedhnings doctor, kære at

ha» hafde loppet oc arbegd til forgiftes, men han lep Ihess heller

alle vegnæ oc p/ediket for hedniwg then hælle læst met stor ar-

begd oc vmhugh, oc sende them sine epistel oc breff, oc fostret

them sosoH« modher sine sonner, oc bar Jhesw nafn for hedning 15

oc ku/iger oc for Israels so?«ner. Men hwar ær nw Ephesii oc

Galalhe oc Corinthii, for huilke Paul»« prisses, at ha« hawer so

meghe^ arbegd, oc gafi" seg vt til plaw oc dodh so idelig for them?

eller ey mon PaulM* eller anner docturcs late aff prediken oc

siæle«s helse, for thy at the finge til vethe, at Ihere sowner ginne 20

fræ thom oc til falske apostel? eller mwnne the vordhe thess meer

lisen i there arbegd? Engenledi*, men the spredde hwerste*

Gudh ord oc gorde Ihet som til them stodh, oc the antwordet

Gudz viliæ, hwat fnict tber skulle vorde aff. Heraff hawer thu

in actibMs apo.sto\orum^ oc scjwfuis so: oc alle trode, huræ ma;tne 25

som vare forskikkel til ewiwnelig liff, so oc vmvel then vise natur

pleyier at ornere træ met grene oc blomster, at vnderstU7idom i Lvn

blomsters tidh, tha som lef synes neppclig paa , æræ the allfullæ

me^ blomster oc foghert lyd, oc gifwe god luet aff segh, men tha

ihet kommer til then tid tha man venter fruct, tha ær ihet som. 30

teede sek foghert fallen aff manne træ oc forfors, at then Ihusende

del synes neppelig at være igen, men oc ien snil hosbu/id , som

hawer ma/me træ i ha?js yrtgard, later ey aff at plante ny træ,

for thy at iet eller flere faller nedher, oc hwar iet træ faller

ncdher, ther planter han ien aftnen igen. Vest thu ey at tra» 35

hawer hop, vm vnde grene skæræs aff oc Ihe^ vordher grønt igen
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oc grene voxe, men oc rætuis man faller siwsin vm daghen oc

ha«, vpstar igen. Hans ord blifwe ved magt som seyier: Herren

vedh ho ha/«s æræ, men ho velh Gudz siin, eller ho dødhelig

mæ«niske ma vethe, ho the æræ som skulle fordømmes, eller them

5 som sculle kronæs i hymmerige, helst aff fri vilies idelig vmskif-

tels? Thu seer thenne hær aff inluct ærmete at være vent fræ

Christi selscap, oc at falle fræ høgest god til heluite, Iher at pi-

nes ewijinelig. Thu seer hin gaa vt aff vnqjwnne hws me^ an-

gerful hierte oc føghes til helle æ?igel oc blifwe salle ewi^inelig.

10 Ther aff skal helsens predeken predekes vatskillelig for alle, thy at (i)

LVii* the^ hyl som thu tror minst fisk at rære (vti), vordher fisk, oc for

thy skal thu hwerstei kast krog. Sa/jnelig vlfuen løper til ma^tne

faar, at han skal gripe ieth, oc tha han hawer fulkomen sin strid

nieif æræ her i verden, skal then ga i sin herres rige som pre-

15 diket for hu«dert thusend, oc vprætte eller forhweret sin herre ien

siel, oc ey for thy thcs mi/tner æres vra han hafde enge^j. for-

hweret, tha som han gørde ihet trolig efter sin formoghe, som

han burde at gøre for mæyjniskews helse, thy at ærlig ridder

lofues i stride?* vm han strider stadelig oc rættelig, iigcwel vm

20 han ey foor sin herre seygher. So oc sande Powel glæddhes

ther aff, at han hafde ræ[t]uisens kronæ lagd sek til gømæ, ey

mi7iner æn at alle the som han hafde vmwænt hafde stannet (ful-

komlig) i san tro oc kirkiws vor modher endregtighet. Thy at

engen ær Iwewel, thy at ukte pines predekerens hug ther meer

25 aff arbegd oc sorg, hwar han venter sek at hawe arbegd

til forgyftels, æn hwar han venler sek at hawe gørd ful

fruet, thy at i the?ine her glædhes ha;i oc ær seg behawelig i

Gudh, i then a?inen bedrofues han siel i seg sielff, oc ther ser-

ghes hon aff awndfulle mænniske forgywtclig skod. Moyses som

30 vtuol var aff Gudh, at han skulle ledhe hans folk aff Egypte land

oc til lewende land, huræ manne thusend venter thu the vare

som ha/i ledde, oc se, aff them kam ey fram vtcn enest tho, the

ander forfores. Gedeon som Gudz and forde vti, at han skulle

frælse ha^s folk aff Madianitis , han samlet seg manne stol-

Lvui 35 brødher at han skulle stride amot them, oc the vort profde hos

let vatn efter Gudz viliæ, oc so mayMie thusend vorde tilbaghe
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drifiien oc ka/nme igen, at eneste trehu?jnert niæn som blefwe

igen mef hamiom Ihc ginge til strid met bannum oc owenvnne

there vwcnner. Ysay hafde ma/jne welwexte sonncr oc enest

Dauid vort vluald til Ivuwge. So ware oc nia/<nc Jodeku/*ger i blant

hulke Irc enest borltoghe excelsa Oc thi vm thu ower loper so 5

hwert serdelis, Iha finner thu at thu for vil, tha thu ville drage

al thi/jgs skikkels til thin vili, som æræ skikket fægherst efter

Gudz viliæ. Ther aff vakt theg her efter at thu vordher ey sma-

hoghet eller mistrost, sosom thsn tid tha thu vprækte al thi/jgs

scaper thinne brodden felher oc pwsen for arbegd thu hafde i lO

væghen, oc hwi han skodhet ey thiw arbeg oc thi« drefuels, oc

teede them med vtoUc hugh, ther aff at haw lot ien q»tnne sowi

thu tog vt aff vwens mwn falle igen i synd , oc hwi at ha?j ey

heller lolh he«ne dø aff thenne verde«, tha hon var i then godhe

akt oc hwi hefnde haw ey strags teg oc segh sielff ower ha«7«om 15

som volie hewne fall, men ha« skulle heller tænke huræ moghe^

ieg arbegd. tha ieg ige/t lost ma/iko/«net, oc tha lighevcl fræmdes

ieg lit hos ma/^ne. Oc ther aff tha thu slraffæt meg aff hy//i-

nielske vplysels me^ drofd hug, fek thu sodant swar: Ihet ær

oiscipulcn nog, vm ha« ær sosom ba;is mester, som so seyier: 20

Ihe gemde ey mine tale oc ey skulle the gome ethers. Minz, at Lvm*

ihu soæ i the hewmelske slot lefuendes stene i hedher oc æræ

fræmst, ey poleret oc slætte giorde vten aff maHuefol trong oc

sled. Men maavelske af longlig tænkels akter thu at Irædhe

amot the^ forsagd ær, oc seyier so, at the? (var) annerled/* i 25

fordom (daghc) æn Ihet ær nw, ther aff' at i thesse vterste liid

ær kærlighet nesten vordhen kold. Ther aff at helle pjophete

æræ dødhe, oc storæ iertegn hawe nw late(t) aff oc vndde thi/tg

æræ ma«nefolle giorde pa iordhen, oc mawne kristenmæn som

lefue ille for manne som them dragher igen , æræ the møghe? 30

vonskelige til at vennes, oc moghe? bøgjige til at falle igen i samæ

synde, oc for thy ær aff ladende aff sodhan fructgørels. Ther til

swarer ieg: huræ møghef mere mæwniske forværres oc vodheligere

vonskes i Ihenne vterste verde/ts aller, so moghet behowe the

meer, at the skulle fornyæs aff nogher brænnende kændom oc nadh. 35

Or huræ moghe? ([hcf ær) skadeligher, (at) hellæ prophele oc Gudhz
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venner the dedhe oc falske pio\ihete stodhe vp i there stædh, so

møghet geres nw tbes meer behoff at lære hetelig oc sætte sin

siæl for sandhet, som nw sower vnder lædi. legh kalier them

alle falske prophetæ, Iher amot gaar met gerninge thet som the

5 seyie met ordh, sosom the som lære at fly giri oc lig, oc the

begeræ pe«ni«ge aff alle sine attraa, (oc the) som rope at verlz

LIX hedher skal forsmas, oc søghe sielf efter hedher oc at høghes vp

i \erdeit aff al magt, oc the som lære at forsmå vertz hedher oc

howsidh oc efterfølle odmyghe thivjg, oc the sielfwe føller ther

10 efter vten mote. Oc at ieg skal tiæ vm anner, tha seer thu

manne so storlig dyrke sine kledher, som hælle fædher bodhe sine

efterkommer at bære til vskyllehetz oc enfolhclz tegn, at the ey

nn'yjner synis at bære vertz lows billet oc beld æn vertz folk.

Thu seer then her ga klædh met dyrest klædhe oc hawe renker

15 som gar nedher vm ha/ts axler oc hawer vmkring hundert folier,

oc then synes at gonge klæd sosom philosophi, oc han synes at

ga vmpryd sosom tempel. Oc seer ion annen hawe fingherhansk

pa sine hænder oc trong sko oc nøbet, oc Ihu seer somme bære

løse folks ny klædhe sidh vanscapt efter vertz sidh oc knappet

20 ærm oc so tronge at armen ku?jne (neppelig) ga i, oc the hawe

fielsben tafwel hænghendes oc silki linne oc thesse lighe, som

tegner læthet oc loshet, oc ville Iher me^ tækkes qwinner, oc the

mistekkes Gudh oc kirkiyts prelater oc alle høweske folk mæn oc

qwinne. Hwat prøwer thu, at the skulle thænkke, til huilke thesse

25 falske p/opheler sændcs for there lærdowi, først the see them ey

komme i sek, sosom gammel propheter gørde, \lc.n met skam oc

manne hinder. Sannelig tha skulle the vordhe forsmade oc them

skal seyies the* ordqwed: thu læghi, hiel theg sielff! Thy at hwes

LIX* lefne* forsmas, seyier ien, ihet feller efter at hans lærdom skal

30 forsmas. O huræ mange bakmaal the skulle faa aff them som

vten æræ, o huræ ofte oc huræ manne skulle gøre daare aff them,

oc ey viige, thy at the* ær verdh later. Blyes Sydon ! seyier

hawet, oc them skal seyies the* som diæfwlen sagde ien munk,

som frestes aff ien lo«g kobe som ha/t ville hawe, oc tha han

35 kunne ey foen, ferde han sek i ien mat for koben, oc diæflen satte

sek pa holen pa then mat, sowt han drog efter seg, oc sagde: o
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mu/jk, gate tbu meer tha giorde tliu mere! Maa Ihe ey verd-

skyllelig frawttale Ihere syndes orsag, the som træde for verlz

rije. tha the se thc/tæ oc Ihess lige vorde vmwel i faltæ oc for-

smade thenne verde/js mæwniske so idelig vtcii all brodh. Ey ær

vnder at the kifwe so armmelig for vold, tha so stor kiff ær aff 5

iet fatlæ rige. Oc vm so ware at Iht-nne vsidh vare enest i vnder

dåne ther lyiif skulle, thes saklcr matte bood gifues auiot so smitte-

ful siwgdo/«, men nw ma/ine som skulle ga for a;(ner cnet ord

oc eftersyn, oc hwes klædher oc sidher skulle stralTæ anner, the

gore ihet sammæ, oc æn Ihet som meer fordømmelig ær, blyes 10

ey at forsware Ihe^ sammæ, thy at the* som hører til rosen oc

høfl'erd eller til loslatehet oc Ihe^ som ær høweskhet oc nyttehet

prøfwes aff tbem me^ len skel, Tha the/tæ anle giwes vlen for- lx

skyllen eller ihet profues at vare lenge, men thessværre ihet horer til

vertz snille oc vskælle diwrs visdom eller diæfwlsc/js, tha for- 15

gengelig nyt sæltes for andelig got. Hwat skal tha then (kleen)

hiord gøre sosom ær qM/nne køn, tha the se ma^tne hug ledh til

sodhan swaller? Sa/<nelig tha hiørde the go«ge pa brat berghe,

vmowlæ ær at hiorden føller them ey efter til sin forderfuels. I

fordom daghe var ey enest kændom oc radh vm the thi/jg som 20

æræ nyttarfuelig til helse, men aff all formoghe lofdes oc vphøg-

des almes goniytge, at vm them sosom vm milhelz id skulle them

radhes the lhi;<g som there helse vare mere til gafn. Sannelig

nw tie ma/jne sodha« lærdom oc rædes at the skulle faa bly ther

aff, vm tungen lydher a«net æn lefnet, oc {.het som fordømligere 25

ær. Ey enest owergifue the (thesse) nyltelig lærdom, men the

føre them som so gere oc lærer drøfuels vppa, som the kuwne.

Som Ihen hæile prophete Jeremias sagde, hwat som hende skulle

for folkens synd, tha ha« tedhe them aff Gudz budh ien træ bolt,

al ha« matte Ihes bælher røræ them til synd bætri/tg. Falske 30

p/ophete stodhe amot ha«;iom oc giorde ha?//(om møghef vræt, oc

brødhe i senner the træbolte oc sagde: Frid, frid! oc ey var frid.

Spodh ha/i ey best iher aff som sagde: ho som the minzsl thing lx*

forsømmer, han vonskes toflig, oc then her grætelig vonske finner

ieg ey enest i them som flyer høgt for awner i vnderslandels so- 35

som ørn, men vmwel i kalf lighels, at noger pleyier at halle sek
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edmiwg oc tiænst akteg til éyne. Men i lew ær then vonske aff

mest efn, som seyies at vpfylle sine hwelpe em met rop i there

vpresels af dedhe. Tlie^ fierde dyr tlier betegnes (som) ær mæ«-
nisken, ær nw so storlig siwg aff daglig fig, at ængen twæger at

5 wære sosom vanhopet aff hannom, som seer so oppenbarlig at

alle vloflig thing Iowes hamiom, oc han gar vten rætzel efter sin

hiertes begereis, oc anner creatur som boo owcr ien sidhe i hol

oc skoghe oc vedherseyie trygge stæd, the begyjjne so vel be-

gerelig soso/«. vodhelig at taghe igen vertz sidher, at nw thess

10 verre ær næpelig slet til at gøre plict. Thy at men verde/is ænde

tilstar, begy/me diæflen at vtrække sit nædh, oc begywner at saa

ganz møghet klyt. Hællæ æræ the dedhe som nw æræ dedhe i

Giidh ! Minz iet hællec mærkeligh thi^jg, som hænde ien aff tiie

forsagde som altid ropte oc sagde mæ7*nisken hælsammelig radh

15 oc lærdo?« lh[e]r aff at ma?ine mæ/miskes kærlighet vonskedes

til Gudh 00 hans hælle mæn, oc at Christiis fan ey sin Mariarø

Magdalen her efter i verden, som hannoxn giorde so ma«ne tiæn-

ist, sosojrt fordo/«. Efter the? at prediken var ænt, rætte ien

quinne ha?«iom oc sagde hannoxn sosom aff stor hug: o brodher,

20 vm Maria pafimne nw sin Ch7istum sosom fordom, tha fu«ne

LXi Christus Mariam sosom fordom, oc mente so, at vm the vare so-

som them burde aff for7iefnde p/opheter, tha vare æn nw som

toghe amot them met all hedher oc gudhelighet. Men tha ieg

framtaler the?/ne pur sandhet oc the?ine madelig prediken, seer

25 ieg teg vonskes i tliiw hug oc rætz mowelske, at ihettæ som

ieg taler met theg hiemmelig, Iha lhe(^t} komæ til there ern

som so gore, skulle ey forglemmes eller laghes met vtyk. Thy at

the^tæ ær som teg ger strafels, tliy at ieg seer teg at være

meghet rædh i the ting som ieg vedh at wære ma«ne mæ«niske

30 til hielse. Hwat for thy ! Jeremias es thu ey, prophetæ æst tbn

ey, thu æst ey hellæ gerd i modhers liff, men hwat; thu ær ien

synde man oc fæ hiord eller then som vier Sicomoros the? træ,

tha ligewel ær thu sænd aff hannom som Ihe (ære) sænde aff,

huilket bodhe nafn oc vedertaghels bær vinne vm, som ær stad-

35 fest aff pawen. Hwi rædes thu oc vm (thu} vanhawes fofæng

oc løslade mæ/tniske, tha lighewel behawes Ihu ma?aie som ey
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gonge i sin hugs løshet, men lewe hefskelig efter helle fædherns

statutæ oc rokte sek sielfue oc marine met seg til Gudz hånd.

Heller leter thu æn at, at behawes mæ/jniske? theftæ seyier leg ey

at ieg lower ienlighet, men ieg teer oc vinner got at være, at

gOMge almennelig vægh, men thess værre ihet som fordoHi var 5

syndherlig, begy/jner nw at worde almæ?inelig oc the* som nw lxi*

ær synderlig, var fordo?« almæjinelig. Oc for thy skal ey tro

OC snil discipel late aff Ibe^ han hawer begynt, thy at thu

giver sag, at Ihu hawér ey Ihem som teg here, oc at thenne tale

smager them ey, ther aff at hon hawer ey subtile spørsmaal, eller 10

the tale sohi taler vertz nyttelighet pa Ihere vegne, huilkef som

thera ær nw meghe^ kært, sosom them kan fræmme til vertz

hedher eller til vertz thi/jgs baad. Sodha« tale ær them meghet

dyr oc hawes aff manne i vone, men thejjne næruære«d<s bog

boller græd monels oc ve, so?«, vpuækker there hug som 15

lædies aff synd, oc vplyfter mænniskens hiertæ vp at til Gudh.

Tha Gudh sænd Ezechielem til the^ horde folk, sagde vor Herre:

Ihe skulle ey hore teg, thy at the ville ey høre meg. Then hellæ

p/ophetæ sænnes, oc tha for æn han sændes, sagdes ha?iiiom, at

han skulle ey fræmmes. Hwar Guds milhet synes, som vil at alle 20

mænniske skulle belæs oc faa helsawimelig lægdom, oc Jødhers

hordhet straffes som ey togge tak vppa Gudz godge/-ni/jg, vten,

bicfwe i sin ilherdehet. Akt oc Jeremiam prophete, at tha ba»i.

hafde scriwe/t Gudz lofsbogh, tha ville ku/igen ey anamæ then

bog, vten lodhen skæres i sø/iuer oc kastes i ild. Ther for lot 25

prophete« (ey) aff, vte/j skreff ha»?tom ien a«nen efter Gudz budh.

Oc vm thu ey akter the^tæ, tha gør efter ien vismanz rad oc vakt

theg sielff oc thine, vm a?tners ørn æræ døw, thy so aff verdeyjs

begyjinels hawer majtne helle mæ« oc Gudz ve7iner lidhe? ma«ne

ge/iwordehet oc hawer bom them tollelig oc forskyllet then ev>\n- 30 Lxn

nelig løn, som thu sast. Nw krones the oc laghe seygher. Thy

s\nes aff thesse lbi«g ther sagde æræ, huræ got the^ ær at tiænæ

Gudh heller æn verdhen, oc huræ glædheligher thef ær at ælske

the hymmerigis thing æn the vertz lhiy<g oc forgængelig!

Discipuhts: Til aile thesse ord, som meghet owergar mi« 35

siæis kraft, ved ieg ey hwat ieg skal sware. vte« at ieg sætter



92 H. Suso, Gudelig Visdom.

mm fengher for mhi mwn oc andvordher thine veluiliest vili oc

fulkomligesl vold mi?;, vfulkommelighet, oc thettæ seyier ieg enest

her vti afT Ihin nadhe, at the æræ daare oc lighe Ihetn som vwi-

selig talæ, som freste at lighe tilsammen thin dyrest kærlighet

5 til verde7*s fofængest ælskog, thy at the rægnes sosom værlighe

at være i torn for lystelighet, men there skæl ær oc fofæng, thy

at the lowe verdhens ælskog ther afT, at the æræ so manne som

\erden ælsker, oc twert amot straffe Ihe thin ælskog, thy at so

faa tilfeghes teg i fulkommelig kærlighet. Thesverre the æræ blinde

10 oc blindes leder, thy at ther aff prowe the meer Ihet ther twært

amot ær, æn the* Sohi her seyies. Tha (^som) vitherliget ær, at

then store hop styres ey aff skæl, men hori ledhes heller aff ien

vskikkelig begærels. Ther aff vedherkæ?ines ieg meg at hawe

faret meghe^ vil, oc ieg kærer meg sielf met hierte/ts

LXii* 15 sorgh , thy at ieg hawer meghet væyet the minste arbegds id

som iegh giord for mi;< iefncristens helse, oc (^at) ieg var so

vtolle i raotg07ig. O huræ miskiuidelig thu sparer, tha thii giwer

her motgong, oc huræ grymmelig thii vvredhes, tha thu giwer altid

framgong! thin fadherlig refst ær meghet sønnelig, thy at hwem
20 thu ælsker refser thu, oc behawes thek i haiinom sosom fadher i

sin søn. Engen skal kære, at thu glæmde thine bedrefde ve/mer,

men heller glø/nmcr thu them i ewi;jnelig glemme som thu nw
sparer, oc her betaler nogher there godhgerni/jge, men thu vilt

fordøme them ewinnelig oc pine there vnde gerning vten ænde.

25 Thy venter ieg, at the^ ær møghe^ verd, at then trænges her met

idelig genwærdehet, huilken thu hawer skikket at mysle so store

vselhet, oc at faa so stor æræ!
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C-npitElnm .tiil

At thet ær uyttelig Giidz sweu at lide manne drøfiiels.

ugswales, hugswales i, mil folk! seyier clher Gudh. Sannelig thcn

hug sowt ær andelig siwg oc vndergiwen veiiz fofæng, tha hon

koHtnrxer i gcnwerdæhetz næl efter lyksammelighetz dagh, oc hawer

glemt the lægdom som før ær sagd, tha bcgy«ner hon igen at 5

drofues oc vtgiwder sin siæl for Gudh aff drofd hiertæ, oc dragh-

er til mirtne the^ vnt ho« hawer tolt, oc sosom aff onkels vt-

gydher hon manne taræ. Oc tha visdoms discipel hafde ekke til

redhe, hwar afT ha« matte igen qwæghe anden som hafde arbeg(i Lxm

for Christus i ge«werdohet, oc see ien fægherst vng man stod 10

hoss haniioiQ i ien syn oc fek hajmom iet handleg som kalles

salteriu/n legnet met korss, oc han giorde hans hug igen fruct-

sammelig i andelig id oc sens, oc bedh hannom at ha« skulle

Icgæ oc siwnge glædhelig oc viselig, oc at ha« skulle glæde drofde

hiertæ oc græde^tde i sin herre (hidh, men oc ma«ne som hafde 15

arbegd i ma«ne hanne siælens siwgdom oc i ander vnyt som

ha«Mom stode nærmer, badhe ha«;iom odmygelig, at ha« skulle

ihet gore til sin arbegdes lise oc hugswalels, tha tog ha?«- salle-

rium (igen) aff hans hånd oc Qian) kam til seg sielf oc

vnderstod the^tæ oc bcgy«ne so aff prophetens sa?j,g: hug- 20

swales i, hugswalels i, mit folk! seyier elher Gudh. Oc tha

han tog til at siwng thesse ord oc there ligbe at mille hans hug

so/n. græd, tha ville han ey hugswales oc begy«net at drefues ee

meer oc meer, thy at sele ord, tha græd ær i hiertet, gere drofde

hiærtæ stundom mere drefde, oc sosom seyies, at fogher glædhe- 25

Hg sa«g ger then ther gladh ær mere gladh, oc then Iher drefd

ær mere drefd, so oc gudheUg hug som bræ«ner i Gudz

ælskog, huræ møghei seteligere hon rener i seg Gudz nær-

uærels efter besk prewels, so meghef meer smæltes ho« i

græd aff vforwontz glædhe. Then samme mote hænder oc her 30

at glædhelig materia vendes siwg siæl til drefwelses sag, thy at

then som heller skulle lee begyjmet at græde owermate. Men tha lxiii*
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han vort spurd at, hwi han græd, eller hwat han hafde, han swa-

ret: lat meg wære, at ieg skal græte mi«, sorg, thy at min siel

ær møghe^ i beskelighet, huiike« sagde hamiom: sey meg, hwat

lider thu? oc han sward: see, ieg vsale, tba ieg var æn i vng-

5 doms aller, gik ieg at tage meg ien ven, at ieg skulle nyle henne

glædhelig vmgengels oc hawe met henne iet sallet lefne^, oc tha

ieg hafde seet ma;tne oc ieg hafde vol i bla?a them, tha behawet

meg ien som var fegher æn the a«ner som meg syntj«, hiiilke?*

teede sig meg met sete tale oc iætte meg meghet, tha gaff ieg

10 min samtyk til he^tne oc forsmade the ander alle oc tog meg

he«ne til brud, oc tha ieg hafde ey iængi været met he?me, oc

hopet mek at skulle faa stor helse a(T hc/tnes tilfoghels, thes verre

alT ven ær hon gør meg ien vwen, lam ær vmskift til løvv, oc

alt mit lefnet vpfylles aff sorg oc vselhet, thy at hon ær medier

15 ther til. Thy at tha ieg sad tryg i mit hws som ieg ventæ oc

ieg begyjinet vt at sprede mine grenæ oc gøre fruet sosom iet

træ fult me;f grenæ, oc ey æn moon, som star h\anl pile ved

strøm, thewne her som ieg ventæ at være m\n ven, hon vt rekte

sin hånd amot meg, oc lot visne oc falme the klenæ bioster ther twin-

20 get varæ afif vinters frost, oc drog grenen aff oc tog barken aff

oc tha (ieg) voxte æn igen vp, skar hon meg aff. Hon vpuækte

amot meg grymmest vvpe^ner, som ey sparde at pine (mig) dagh

eller næt, oc tha ieg begynnet at sta amot them, aff there ydelig

Lxrv strid vort ieg møghe^ plaweif, so at ieg begy7^net at vorde siwg

25 i then vnge leghem, oc then hug vonskedes tha aff møghel drøv-

velse. Ther efter lagde hon sorg pa sorge oc saar pa saar, oc

hu« tog fræ meg mivt sotest fadher, mi« hiærte«s glædhe, som

ieg ælsket sosom mi« siæl, oc owergaff meg vten hugswalels. O
vm thu hafde seet meg i then tid, huræ græteful røst ieg hafde,

30 ieg grædh oc rylit oc saa vp til hymmelen, oc bad at misku^tnelig

Gudh skulle ve?tne sin wredhe til spaghet oc draghe sin swarest

hånd aff at pine meg, tha hafde thu hafd onkels ower meg. Men

see ok the? som ieg nødhes at seyiæ thig met græd, then samme

grymmest brud som. ieg sagde forre aff, hon ofuet sin hastæhet

35 amot meg i thesse made, thy ieg hafde igen enest ii faar, som

aate aff fad met meg oc drukke met meg oc tiænte til mhi ny te-
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het, oc Iha ieg minst aktc/, kam aften vlf oc grepe tliem oc rofve

thein onkelig i hiel, oc Iha ieg lop efier them uc græd oc rollet,

vmsidhe met stor arbogd fek ieg fra3 them met makt nogher sliki

aff dodhe krop, so made vm noghcr hiord loge aff low mwn ii

laar a(T noghtT fæ, oc Iha hon mi/<- vwcn saa the/tæ, rakte hon 5

sin hånd i [het laa blod aff the iuvnefnåe dode krop, oc strog

nie^ ower mit andl met Ihe/tæ blod, oc gaff meg lil blyois ihem

som vw'ise vare, oc ho/i insænde drofwelse vseler æn dodhe, oc

ho/i vtslyt m\n klar skinnende lyst, oc ho/t bort tog glædiieiighetz

rost, oc ho« tog bort alt Ihet glædheiig oc kært var, oc hon sær- lO

et mit hiertæ me^ gryvnmest drofuelse aff ewerst oc til nedherst. lxtv*

Men manne mille hiertæ sow» theitæ saa græte, oc ma?tne sloghe

sik for sinæ bryst oc ©nket seg ower min sorest plawe, men

soHtme som ther stodhe gorde daare ower meg vsel, oc rordh

Ihere hofde oc straffet them som meg onket. Hwat skal ieg mer 15

seyiæ? thy at he;<nes hårde drofuels var so mækte, at ieg oc

dodhen, sosowi ieg skal seyie, vi skylles at at enest pa ien trap,

oc ey lod hon æn aff, ho?i min brud som ieg ælskef mest, vten

lagde nye drøfuels til thesse drofuelse. Thy at ieg hafde ien træ-

gard fagber aff grønne grene, som iek sielfuer plantet aff barndom 20

nie^ stor arbogd oc sat ther vli (heders) sædhe, oc hoppet at ieg

skulle faa ther aff heder oc æræ , at, tha som tidh var at ieg

skulle nyte mit arbegd, tha vort the^ hedhers sædh vmwænt oc

then trægardh kam i ien anner gemmers vold oc alle arbegd tap-

tes, oc min akt vort til ænte, oc so sosom han lofte meg hogl 25

vp, slo han meg fast nedher igen, oc tha theftæ vnt var æn nyt,

vpuækto han amot meg ien stor samling sosom nogher ther bul-

ler ville, oc ien hop orm oc ieterfulle diwr som meg belagde

bradhelig oc siede meg, nw all lil sammen oc nw somme there,

oc ieg var gerd løw brodher oc scorpiones kompan. Galn hwnd 30

gødhe amot meg, oc scorpiones stunge meg lonlig, orm blæste

pa meg met iet illeluctende vædher, oc hwesset, oc blydhes ey at lxv

spytte i mit andl, oc so plagde the meg met alle hanne pine køn,

oc gorde spot aff meg oc ledde mit lefne^ til beskelighel. Hwat

meer! tidh rekker ey til, vm ieg skal vpregne hwert særdehs mol- 35

gong som hon ræfst meg met til thenne stund, men the? lyster
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nw at seyie met proplieten : min lonlighet ær meg, min longlighet

ær meg. Thesse Ihi/ig vlbriiste aff vol, af fult hiærle oc aff vtfl}-

de/ide taare for ihin glædhelig hiigswalelses røst,

Tha som Discipulen hafde Lørd the^tæ, vnderstod han ewijj-

5 neligh visdoms festelses lønglig gudhelig vnder, som plej ler at

prewe sinæ ælskere me^ vertz drøfwels, oc so lilfoghe sek them i

venscap, først the æræ prøweif. Oc ha« vænne sek vm til he7*ne,

oc sagde: o ewi^jnelig visdo/ns vransagelig dyp! o all mildhet

vændelig haw ! hwi plawer thu them so, so»i theg ælske, oc later

10 them gaa fri met vprækt hals som wrde teg litit? Heller vest thu

ey, thu som ær al things scaper, mæ;*niske«s siwghelz grujuiwol

at være moghe^ skrøbelig, oc at leghemen som skal forfares twin-

ger siælen so storlig, at hon kan ey forse the thi//g som kom-

mende æræ , men hon nødhes at hawe heller tilbøwels til the

15 thing som æræ næruærendes. O milleste Gudh, akt grangiwelig

voræ drøfwelse oc giff tholemod oc stadfest vanmaktege hiertæ aff

owen til met thine godhe hugswalelse.

Sapiencia: Hinkalf ny fødh flyr til sin modher, oc

tagher henne spinne, men tha han kommer til ful vegst, ower-

20 giwer han miolk oc søgher til høghe bærghe oc fødhes i blant

liliær, oc tilføghes frælselig sin hiord. Thu hawer nw owerfaro

barn ræt, sosom ær at nytæ miolk, thy thu æst kommen til moon

aar, the^ ær tidh at thii skal vænes aff oc taghes bort fræ spinne,

oc skal tilføghes stærk mænz lal, oc aff fhere eftersyn nym hwat

25 thu skalt løse, oc huræ gernæ thu skalt thole genwerdæhel, at thu

skalt vmwel prøwes i drøfuels, oc tilføghes there tal me^ glædhe

forvten ænde. Far thu for thy vp til høgt hierlæ, vplyftes owen

til oc see bag til, oc see len vtalige skaræ alle hælle mænz, sorø

æræ aff verldens vphoff, oc vakt at thy at alle the tæktes meg

30 besynnerlig, oc the vare besynnerlig prøwet i genwerdehetz lidhels.

Oc at ieg skal tie vm alle the ander, hwes tal ær vændelig, see

ihet barn (David) sorø legher pa harp ær til rede, oc at hånd

som ær man efter Gudz hiertæ, han seyier: huræ store drøfuels

thu tedhe mig manne oc vnne, oc thu vmwænt giorde meg lif-

35 aktege oc igen ledde meg aff iordzsens dyph! Joseph, Iher vordhe

skulle herre i Egypte land , ha« vort sold aff sinæ brødher oc
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beryktet aff vnd qmnne, oc vort sat i hektels oc iern. leg vil ey

lic vm Abraham He/rens bonedide man, oc Moysen vtwal aff

Gudh. oc anner palriarche oc p/ophe^e oc hogste Gudz venner,

hwes hops long Iholomod skal væræ theg lil tolomolz spæghel i

motgong. Sper at hwcr serdeiis slækt, oc the skulle ku/»gore tog, 5

oc spor Ihine sterrer, oc the skulle seyie theg: sannelig thu ær lxvi

vten lil oc vedh ey thi« ingong heller vlgong, oc thu skalt see,

Ihy at the? (ær) lætter som thu lidher, vm thu lidher noghe^ ower

vegh Iheif rættelig oc lig the/ met helle fædhers pine. See Ysaias

som var møghet ærlig i nadhe, vort saw et i sænder met træ saw. lO

Jeremias som var hælle giort i modhers liff, som ey attrode daghe

met mæ7iniske, vort stenet i hiel oc brændh, oc Ezechiel huns

hierr vort gryMimelig vldraghen. Daniel astujtdelighetz man kastes

i low graff, thry bern kastes i bræwnende owen. Job som«, ær

Iholomotz eftersyn antworded*« i vwens hænder. Thobias var 15

blindgiord. Machabei vorde drepen met vtwolde pine. Sannelig

aff then helle kirkcfis begy^mels lier hyvnmerigt« righe magt oc

voldz folk griper the/. Seer thu ey apostolen, minæ kæreste

venner, lefwe i fafe doni. i Ihoine verden, i hu/jger oc ly(r)st, i

frost oc uekt, i arbegd oc merkestow, oc gawe se(g) vt til pine 20

oc dødh, oc the vonskedes ey i drofuelse, oc kærde ey met enke-

lig rost, so so/rt thu gor, nie« the glæddes i forsmælels oc dref-

uels. Ho derfwes at skode the helle martires oc være lædiful

oc kærfull, thy at the rente forsmælels oc hog oc slag, oc tolde

iernbond oc merkistowe oc vtalle pineken , oc the æræ kronet 25

met æræ. Confessores oc iomfrur som tolle longt martirium,

korsfeste there leghem met synd oc vnde begerelse. Hwat gerde

Allexij/s? hwat ledh Eustathn/s? hwat lier æn i dag ower al then

helle kristenhet for Gudz skyl vnge mæ«nisker oc iomfrur, men lxvi*

oc gudhelig husfrur oc ænker, hwes store drefuelse, vm thu viste 30

them, kajHme vel thi« kærfull mwn til at tiæ. Thu miwnes vel

iet merkelig eftersyn aff ien gyft hustr?< møghe/ gudhelig, som

kam til scrift oc ku7igørd teg, huræ ho?t hawer \ev/et met syn

ma7i i XX aar, som foor at henne ofte met draghen swerd , ekke

so som raayt vten som grymmest lew, oc plawe/ then helle oc bl} 35

quiwne met vtalle saar oc forsmælels so storlig, at hwar stu«d
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ræddes lion dødhen lil hans åsyn oc all Ihetiæ led then gudhehg

q/AJnne me^ størst tholomod, oc ey k[n]iirret oc ey rople, vten bad

gudhehg for then vmillest nianz helse. Tha sagh thu vp til hym-

nielew oc slog tit bryst oc thu ropte alT bly hiærtæ, at thu tolde

5 enkte vten gik fafængelig. Oc æn ær nw meer, hwar aff thu ma
faa helsay/iligere radh. Achillem fører ieg mit i tit hiertæ so

som bordløsning oc Vilas Vatrum som thu løss daglige oc ey laler

a(T, oc see them gra/fnelig ower, tha ær stor vnder vm Ihu nym-

mer ey tha tolomodh i gewwerdohet. Hwar ær thin Arseniw«?

10 hurt kam Machariw«? hawer thu glømt Anthonij^s? oc hawer thu

bortkast Panluwi oc Hylarionewi? sammelsank thi«, hiærtes at-

spredhels oc minz pa gudheligest fædhern, sowt lefde i stor fate-

Lxvii dom i Thebayde oc i Egypt landscap, som vare pa berghe oc i

sten holer oc tiwke skowe, i ødhe oc gryselig oken, oc ware

15 skylde fræ folk oc lidde ther vtalle modgong me^ størst gudhe-

lighet, oc løfde ther ien vndherligh løfneif. Blys thu ey tha thu

seer the/tæ oc aatror aff al thi«, hug at tilføghes there selscap, oc

at thu vil ey efter føliæ there lidhels i ien føghe thiwg. Vilt thu

være lædi full i blant so ma/jne ærligest ridder oc vordhe søfne?

20 Ey vorde the?, ey vordhe ihetl tidhen forgik nw, see thu ær vm-

went til ma7«. , kast her efter bort barn lade oc reed thek til

slærker strid

!

Discipulus: Sa«neligh so store fædherns vndherlige ger-

ni;jge æræ søte som ho»ine i all drøfd siæl, sosom allha/ide leg i

25 driks hws. Tha ieg fatte vorm skodher met hierteyts øghe Ihessc

æræfull men, hy/rtmerigt* gardz ærlighe ridder, forsant roper ieg,

meg ente at være, oc seyier, meg ænte at thole, vten vm ieg

venter (^meg) noghei drøwelighet at hawe. Først ieg seer lil

them, taber ieg Ihe/ oc qwæghes igen sølelig, men ieg ville vethe,

30 vm tilfaltz skadhe oc vanlyk oc vviliendes drøfuelse æræ helsa/;*-

melige eller ku«ne forskylle løn, oc hwi thu pieyier at ewe thiiie

venner heller i genwerdæ thi«g æn i løksawimelighet?

Sapientia: Med let spørsmal badh thu, at ieg skulle for-

klare teg tre twiwel, sosom aff tilfal, aff mote oc aff drøfuelses

35 sagh. Aff først skal thu vedhe for sant, at ængen drøfuelse so-

Lsvii* som oc ey annen lykkelig hendels kan wære lilfalleligh, som lates
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igen lil forsle lhi/(gs sag. æn thog at hon konmier lil tilfaltz Iow

met ien lildraghcis til Ihenne her, heller til then. Thcr aff hvver

ge;twerdeghet som Ihek kommer amot, feræs aff hans vil i oc for-

syn, aff hwes dygd alle thiwg æræ scapt oc bewares i sin værels,

men aff vwilie droiuels skal thu velhe, at æn tho at sodhan dref- 5

uels amot vilic ær ey verd Ion, tha ligewel vm ien snill hug vil

lidhe [het villclig ther henne ær pa ferdh mot he?ine viliæ, oc bøgher

ey th<?r efter genstride(gc) viliæ amot Gudz lim, tha ær ey twiwel,

at Ihet vordher fructsa/nmele oc verdskylle som ferre syntes for-

gyftelig, oc Ihet foor framgojig til andhelig dygde eghels. Sanne- lo

lig SU hawer Gudz visdom draghei ma«ne til sek a verdens vp-

huff, oc han neddc gcnslridoghe oc vvviliænde at gonge in, men

hw'i vualde nedhertrykkes sosom meest i gcnwcrdoghet, the^ skal

thu hawe til redhe forskæll, thy medhen mæ«niske7<s syn æræ

redhe til vnl aff sin vngdoms aller , Ihy skall vluallc mænz vegh 15

gærdes met drøfuelses torn, at skadhelig lyst skal ey giwe them

efn til at synde, men tha hwar en vtuold nedher trænges i thesse lxviii

nedherst ydeligh drofuelses , nøddes han vuiliende at akle lil (the

thi/jg som owen ære).

Discipuht«: Sannelig ieg vantroer ey at vertz drøfucls æræ 20

nyttelige oc helsammelig, vm the ey owergaar hans mode oc

møglighet som lidher, men see there pinelig neruærels trænger

oc rører so sore, at stu/tdom synes the at owergaa mankraft.

Sapientia: Thenne sidh pleyier at vare all vsel mænz, at

the mene Ihet there plict ær swarer æn a«ners, oc hwar en græ- 25

ter heller sin skadhe æn anners, oc ho som venter seg at twin-

ges i sodha/i plict ower mate, tha ande?js vanskelighet ær vm-

vend, bliwer igen samme kær moles øfn. Ther aff vten all vnta-

ghils vndergiwe thek Gudz vilie oc tag ha/ts lime met kerlighet,

thy at then tro Gudh thol ey sine ve/mer at frestes ower mote, 30

men han ger tha frestels kommer, at the gite lidh them. P'or Ihy

hwi skælfwer thu æn nw, hwi rætz thu? thy at han ær millest,

at ha;t skal ville. Han ær visest, at han skal vede, hwat som

hwar ær gafneligest. Han ær mektest, at hwar mæ«niskcn von-

skes aff seg sielff, ther skal Gudz hånd vpfylle. For thy kast 35

thiyj tænkels i Gudh, befall teg Gudh oc kast al thi« vmsorg i

7*
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hanrtom, thy at hajtnom ær rekt vm Iheg. Gak fram, oc sey trøsle-

lig til ha/ijjom: min fadher, ekke mi« men Ihin viliæ vorde. Men

tvin* tha som drefiiels til kowimer, gak vt amod so slor gest oc tag

hannom met godhe viliæ, oc segh me^ glatli hiertæ: vel korømt'n

5 min wen drefuels!

Discipul««: Huræ læt ær so at seyie, oc huræ vonskelig

ær at vedherlægge ordhen met gerni/tge, Ihy at droluclses grywtme

saar æræ meghet pinelige.

Sapientia: Vm drøf'iielse gerde ængen pine, tha hafde Ihe

10 ey magt at kalles drefuelse. Drefuels, tha hon ær nær, giwer hon

anger, men tha hon forgaar oc vordher ower wnnen, glædher hon

al mest. Stakkel beskhet hawer hon oc long hugswalels. Idelig

drefuels owerviwnes vmsidhe afi vone, at hon skal synes vmside

at være nw sosom hon vare ey drefuels, thy at ho som von ær

15 met forscapt thirig, han wrder thes mi«ner vm vonscapt thiwg. O

gudhclig sothetz vmædelig rigdom! ee huræ megheif thu hawer

drefuels, tha ær hon theg ey til so stor løn, oc ey verd so stor

low sosom then drefuels tholes me* tolomod aff bræ«nende ker-

lighet. See flere pafinne vi soh* liolle i lyksa/wmelig fra«ig07*g

20 vphøgdc, æn the sohi- fiolle aff andelig begy»ncls i ge?iwerdehet.

Framdely!« vm thu vare mæste?- i hiemmel tegn oc ku^tne alle

boghelig kunst lenlig thi^jg, oc vm thu syntes vnderlig i all vis-

dom, oc thu ginge for alle rethores oc dyaletices, som loycam

ku»ne i kloghe oc fargher tale: alt Ihetlæ gawe theg ey so

Lxix 25 møghei til iet goth lefnet sosom the^tæ ene til terfwelig helse, so

som ær at owergifwe teg sielfT aff kerlighet oc aff purt hiertæ oc

got samwid oc ræt tro, oc at befale theg (Gudh) alsammel i all

drefuelse oc at lyde hans vilie met tholomodh. Thy at hint ar

godhe oc vnde alme«neligh;f , men theitæ ma være theres som

30 enest vtuolde æræ. So stor ær ewiMuelig æres owergo?jgels til

vertz forgongelig pine, at han som granlig forseer, skulle heller

vtuæle at ville pines i ien bræwnende owen i ma«ne aar, æn at

ville myste Iben minzst len, som ha^mom ær gempt i hymme/ige,

thy at arbegd ær me^ ænde, oc løn vten ænde.

35 Discipulus: O hegste oc vseglig mildhet, huræ setelig oc

al hest lyde thessæ orgen i drofd ere! O vnderlig ær thi?* milhet
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vm boss! Iher aff at Ihii sætter lith hiertæ hoss vsel mæwniske

lluT plawel ær oc vten hugswalels, oc thu verdes so at lætte laet

them som drowes, oc hugsvvaler Ihem Iher græle. thy at tlu'ii hug

som nedher trykt ær aff drøfiiels, vplæltcs aff thig som so sotchg

syngher, oc thin hymmelske sete sa;(g borlkorer stu/tdom drofuel- 5

se«s and til icn tid som kører hugen , at hon skal thess lætter

thole Ihe^ so»i hon lidher, so at vm kor var giwen, tha ville iog

heller hdhe ge/jwerdohe idhclige oc so vpqwæghes afT lhi» sotest

hugswalels, æn myst genwcrdoghet oc ey hawe thinæ dyrest sme-

rels. Eyiæ, gør nw ihet thu begy«net, Ihy at han venter seg lO

sosom ente al tholæ, for hweui then gudhelig vis(iom legher sote- LXix*

lig pa harp.

Sapientia: Vilt thu høre andelig sangs harp fogherlig

lydhende, vpræt teg owen til oc atwakt grandelig forgengelig ge«-

verdoghetz dyre fruct, thy at sosom strenger, tha the vldraghes 15

rættelig efter sang pa harp, giwe the søth lydh, so hwer vuald,

tha han trænges aff genwerdoghet, vt strænges han vten seg sosowt

alT nogher magt, oc ha?t gores qvem til at hore fulleligher then

hymmelske sote sa?ig. Merkendes ær, at vertz drefuelse forsmas

aff thenne falsk verden, men aff Gudh hogst domer vyrdes hoii 20

møghe^ dyr. Hon vtslykker domcre/ts vredh oc vrawænner ha«s

grymhet til venscap oc god viliæ. Ho som gernæ lidher genwer-

doghet for Gudh, ha/t lighes Christo pint, oc thy skal hon anam-

æs aff ha/i7iom sosom aff fræmst kærlighet(z) (til)bi/*nels. He/me

fruct gifwer grød som alier kan rotne, sosom Balsam««. Sosom 25

morghen stiern budher sole?is vprijjnels at være hort hoss thenne

ve/dhen, so gør mæ/jniske/ts drøfwels thess lighe, thy vm then

sawne sols drøfuels, som vil søghe ien drofd siæl, beuiser glædhe-

lig tilqvem oc straffer invortes hugswale[l]s, som ther føller eftev,

oc sosom mørk næt gar for lys dagh oc sosom swar vinter alT iO

gar for glædelig soj/imer, so plcyier hon drøfuels at gaa for in-

wortes oc ewi^melig hugswalels, theres ther godhe hugh hawe. lxx

Sosom regnboghe ther skinner i blant are«s regnsky ær Gudz

frilz tegn til mankenet^ so ær grym drøfuels Gudz milhetz tegn

til genwerdoghe hug, ho« ær nadhens forlop, hops stolbrodher, 35

gudheligh kæriighelz modher. Hon beskerraer me^ sin vern them
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som fordriwe sit lefnet i godhe arbegdes gerni«g, oc vplyser Ihem

subtilelig som hawe spæglacteghe lefnet. Hon ær then som gor

ieii legmelig ma« andelig, oc vmsliifter vertz hug til hymraelsk,

(Ihy) hon nedhes at hawe sin akt owen til, tha hoji forbydhes

5 at vtspredes hoss sek sielff. Hon fedher Ihenne verldens edhels oc

ho» fødher gudhelig hemelighet. Hon pleyier at niinske vener,

men hon pleyier at eghe nadh, thy at okte bortwræghes the* aff

verdhen sosom fwlt, huilke? som vtvolt ær aff høgst goth. Hon

ær tro7<g veg, men tryg oc nytte oc stakke?, oc ledher til liff.

10 Akt nw hwar vis ma?«, huræ dårlig ha« ær, so«i owerveyier henxxe

nyttelighet oc vill hawe liewne owerbærels, O huræ mane hawe

sowet i dypest synde søfn oc forfores i andelig dødh, huilke tha

gudhelig refstes lim kam, vmskifte there lefnef til bælher, sosom

vpuækle aff hord søfn oc aff dødzens vold, oc the bortkaste

i5 mørksens gemiuge oc fordbe seg i lysens vapen. O huræ manne

Lxx* æræ grippen i verdhen som holles i drøfuels met høgsle Gudz hånd,

sosom vtawtme dyr oc vuaktelig fogle, huilke vm them vare efne

oc vare løse igen , tha løpe the i ma/tne mate aff Ihere eghen

helses skikkels. O huræ manne æræ Ihe som hawde gørd swar-

20 est synd, som hafde fallen i manne laslelig gerniwge, vm tbe hafde

ey varet bewardhe met drøfuelse aff Gudz mille tilladhels. For

thy hwadh ær Ihet som so gør iet vpblest hiærte oc hugmode

and oc hedhergere mænniske at kæ?ine sek sielff oc ey smage

høgh thing, vlen blifue ødhmygelig i seg sielff oc rædhes oc ønke

25 sin iefncr^sten som lier noghet. Thenne hær, soso/n ær drøfuels,

ær ©dmyghetz modher, tholomotz lærer, iomfrudo/«s gø/nmer,'

ewinnelig sallehetz køper, Drøfuels ær so helsammelig, at nepelig

ær then som kan gemme seg aff" henne godhet, hwat heller han

ær aff there tal ther begynne goth, heller Iher fræmmes i godhe,

. 30 heller ther fulkowimelige æræ. Hon giwer dygdene øghels oc

nadhens fructsay/tmelighet. Hvat ær nytteligere æn ihettes dyrest

liggende fæ, thy at hon borttagher synde, hon mi^izsker skærsild,

hon bort ælter frestels oc vislukker legmelig lyst. Hon fornyer

anden oc styrker hop oc gor glaLh andl oc gør klart samuidh oc

35 giwer inwertes glædhc idelig fructsamraelighet. Hon ær setest

dryk oc helsa/nmelig yrt, hon refser then forgængelig krop oc
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qwægher then vdodclig siæl. Gudhelig siæl triwes i drøfnels so- lxxi

som roser oc lilier voxe alT hymmeleyis dogh. Hon giwer visdom«

oc tilledher forsynnelighet oc vrent ma« ger bon meer at ewes.

Ho som ey hawer told gewwerdoghet, bwat kan ha«? Ho som ey

ær frest, huræ dan thi/<g kan ha«? hon ær Gudz vluold gawe, 5

kærlikful lim, fadherlig plaw. Hon byer in sielfwiliændes Iben

man som lidher, bielper ligevæl so vel framgoNg som raolgong.

Venne oc vvæ«ne tiæne ha/<?jom iafnlig. Huræ ofte kam Ibu Ihine

modslanner oc vvæ;inor at thie, som sput oc bedh tæwner amot

Icgh, tha thu gordhe Ibem vanmaklogbe met thi«, spagbet oc tho- lO

lomot oc glat bierle. leg som all thi;*g skapt afl" ente, infører

ower mine vtiialle ve/mer vforset drofuelser. at the skulle ey niyste

thcre store godbegerni«g, tliy al dygden prøwest ved genuerdobet,

iæmcrjsten læræs oc Gudb æræs. Tholomudb i genwerdugbet ær

sosom len rogslreng aff veliiictende yrter mirre oc røgbels oc al 15

banne puluer, tber vel rygber, bwes sølcst luet gongbendes aff

drøfwelses ild vpfaar idhelig for mine øgbeu, oc gør meg seg be-

bawelig oc vpholler all tben hyj/mielske gård til vnder. Ey pleyier

verlz mæ«niske at akte so meghet Iben ridder som stridber ma/i-

nclig oc ærlig i her bow, sosom al bymme/-ig/s be/scap pleyier 20

at ynne oc akte andbelig mæwniske som stridber ma/inelig her i

verden. Se alle hællen, Ihe bære mæwniskeu trohet, thy at the

smagget i alt there lefnet Gudz kalk, oc Ibe radhe nw them som
LXXI*

hawe rædde hug, at Iben kalk hawe/- ente vnt, men the rope alle

endrektclig, at Gudz kalk hawer helsammelig drik. Tbolomotz 25

dygd gar for dodbe mænz vpresels oc anner vndherlig iertegn.

Hon giwer martirij æræ oc segberfull priss, oc bon klædhes i

purper klædbe oc prydhes met kranz aff skinnendes rose oc gul

spire, oc bon æræ(s) me^ konglig kronæ. Hon ær skiwnewde

carbunkel i gulspan. So hawer seg Iholomodb i genwerdogbet 30

sosom skinnende dyrsten oc sødb luet oc honekaghe som bwer-

ste^ ri?mer ower, so (bør) regelbondben ma« at gaa i blant sinæ

brødher oc bære brodberns vonskels tolelig. Flwat skal ieg meer

seyiæ? twng kan ey seyie oc scrift kan ey vttryg, huræ nylteligbt

Ihet ær at lidbe genwerdogbet tholelig. Men sannelig tbe^te ene 35

afl" alt som sagd ær. skal ey gaa afl" tbin minne, at drofde mæn-
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niske kalles aff thenne ve/den vsele, men aff meg regnes the

hælle, thy at the skule styre met meg vlen ænde.

Discipulii«: O huræ oppenbarlig nw synes ho thu æst!

thy at thu ær then forclaræ Gudz visdom, som ledher sanhet til

5 lysen oc (ey) igen later nogher twiwel. For thy ær ey vnner,

at then lier gernæ genwordoghet som so søtelig hugsvales aff thek

i samme ge/twerdoghet. See nw min setest fadher, ieg ligger

nedher for thi«e feter oc takker afl' gudhelig hiertens kerlighet for

alle mine næruærejtdis genwerdoghet, oc vmwel for frawtfarn hard-

10 est plict, met huilke thu vejdoghes at refsæ meg oc lærde meg

alt til thenne stund, huilke genwerdoghet syntes meg at være

hårde fordom, thy at ieg tenkt at the kawime aflf wwens grymhet,

men i vnderlig mate alle thesse græselig thing owerfore snarlig

sosom morghensky, oc the æræ so met thin hielp for mine eghen,

15 sosom the hafde alier være^, oc nødhes ieg at seyie met visma«-

nen: litit arbegd ieg oc ieg (au meg meghel roo! see, for thy

tha ieg sætter teg min hierte/ts enest liggendfæ for hiærtens øghen

sosom kærlighetz spegl, oc tagher teg i fafn aslu/tdelig aff alle

mine inuole, tha glemmer ieg alle drefdelige thiwg, oc alle the

20 thing ko»(me i glemme som pleyier at gifwe arbegd oc drofuels.

Huræ nøttelæ ær at iiawæ Christi pine idelig i miuiie.

fl
I

i gonge aff roser oc til roser, oc vi owergiwe fiolas oc vi

Lxxii* 4/ skynne oss at soghe efter lilier, tha vi gonge fræ somme

hælghe mænz blostrendes pine oc vi draghe igen vore hierte«s

25 eghen, o Gudz visdom, til thinæ rosen pine, som ær markens

biosler oc rosæ vten torn. Thy at ved lhi;< fructsammelig oc

hedherlig pine giwes oss me^ stersle efne alle andhelig godhe
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llii«gs materiæ, tby hwar ær vor æræ, hwar ær vor hiertCHS hop

oc glædhe? sa/jnelig i theg ene høgst oc sant gotli, oc i thin dyr-

est pines liggendefæ, oc tliy skal være lysteligt at holle idhelig i

hierte soo dyrt liggendefæ oc tale idelig Iher aff, oc hindres altid

met he/tne i hugh oc leghem, oc Gudh gawe at hon skulle (ey) 5

visne i vore liiertæ, vten altid være ny aff lifaktege igen groels.

Thtir afl' ær Ihu salle, o sande Powel, alle kirki æræfiil lys,

thu som flogh ower alle vmskiftelig lhi/(g oc ka/« til guddowis lon-

lig tbi«g oc gik i guddoms klarhetz dyp met pure øghon, oc horde

the ord som ey sømmer at tale, oc gik so møghet nedher til nedh- 10

ersl thi/(g aff sete astu/td, Ihcnne pine til pris, oc sagde: enkte

venter ieg meg at vethe i blant ether vten Chrisium Jhesuxn oc

ha;{»om korsfcst. O søte ord, sot ower ho/tnæ oc ho/tnækag,

som idhelig skulle twætygges i gudhelig hug, af! huilkef dydes

kællæ vtrinner. Oc vmwel thu hymmelske fiola, hellest sande Ber- 15

narde, søtest prediker, huræ søtelig smaget thek Gudz søn pa kors- lxxhi

Set, tha thu sagde met brudhen thessæ ord oc there lige-: min

kære ær ien mirreklass, i mælle mine spynne skal han dwæles,

oc ther met tegnet thu pinews byltherlighet, oc sosom thu sey-

ier, sagde ieg at være visdom at thænke henne, i them hawer ieg 20

skikkef min rætwishetz fulkommels, i them vishetz fulhet, i them

helse«s rigdom, i them verdskyls efne, i them ær mig stundom

beskelighetz helsammelig drik, a(T them igen ær meg søte hugswal-

elses smørels, thin pine ær Ihe^ som meg vpreser i motgo/<g oc

nedhertrykker i framgong, oc gifwer tryg ledhels i mellæ glædhe- 25

hg lhi?*g oc drofwelig thess lifs. Jeg spor ey sosom brudhen hwar

han hwiler seg vm middag, hwilken ieg vmfæmner i mellæ minæ

spinne blifue/uhs, ieg spør ey at hwar han skal fødhe vm mid-

dag, huilken log seer at være verdbens heler henggendis po kors-

St'^. Hint ær høgher, the^tæ ær soter heller redhelighér, hint ær 30

brødh, the^læ ær miolk, thenne ær mhi høgher philosophia , at

vethe Jhesuin oc hayinom at være korsfest. O hedherlig doctor!

the/tæ tog ieg afl thin mwn, afl' the/tæ, o Gudz visdom, samler

ieg meg thenne svm, at hosomhelst attror ewinnelig helse oc stor

løn oc vil vpfaræ til alle dygde høghhet oc faa vittehet oc visdo?« 35 Lxxra*

oc sta«ne iofnlig i mellæ framgong oc motgong oc vil ga ien tryg
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vegh oc astmjder (at smaghe) thin pines beskhet oc thine hog-

swalels søtest drjk, han skal bære teg Jhesum, Jhesum seyier ieg

korsfesl, idelig i sit hiertæ. O fogher bryst spæn, vtwald ower gul

oc møghe^ dyrsten, som bør at bæres idhelig imælle spønner oc

5 ey nogher iidh forglømmes, thy at kostelig spænne ther bæres i

bryst prydde olier so fogher mø, sosom Jhesus Christus korsfest

oc inluct i hug pryder giidhelig hierlæ. Gul æbel i sylf sæng ær

Jhesus Christiis i hazts hiertæ som ælsker Jheswm, iet brænnende

bryst som boller the^tæ nafn ær iet tææt gulkar, besat me^ alle

10 dyre steen.

Sapientia: The^tæ nafns ideligh amiyinels sosom Christi

pines gør then som ær vlerd at vorde mest lær, oc vonku/inen

oc vuise gor hon til mæster, ekke i boghelig konst som gør stor

hug, niæn kærlighetz mæslcr som giwer godh lærdom. Hon ær

15 sosom ien lifs bogh, i huilken pafinnes alle the thi/<g ther behøf-

ues til helse. Thenne bog ær for alle phWosophorum bøgher som

lærer aff alle lhi«g oc føles at være smwrd me^ ien howne søt-

het. Synes Ihek ey so at være? ær ey nw thin mwn oc thine

hiærte«s lopper owergudhen oc føle thenne søtest ho/inekag at

20 ri/tne fastelig, hwær særdeli* bogstawe gywnnelig seet skulle synes

Lxxiv theg sosom ma^^ne hanne dyr yrter tilsarømel mengt. Salle ær

han som skødher he«ne studium gra«nelig, thy Ihen begynner at

forsmå verden oc han fræ«aiies i Gudz kærlighet oc foor øghels

i alle dygde oc nåde.

25 Discipulws: O ælskelig visdoHi, ente var mit hiertæ søter

i Ihe^tæ lifT sosom. thu siellT vest bether, æn at ieg kuwne grætæ

thine pine alT gudhelig hiertæ, men Ihesværre ieg (ær) trængd afT

en hordhet oc tærhet, at ieg kan ey grætæ sosom meg burdhe,

oc for thy lær meg, o Gudz fadhers visdom, huræ ieg skal gøræ

30 i thenne dyreful materiæ!

Sapientia: Min pines amiHuels skal ey vordhe me^ snar

skyndels, oc helst tha sowt tidhen rekker vel til, men hon skal

vordhe me^ moæn (oc) long oc hiærtews ami?/nels oc met en

græteligh ønkels. Thy at vlen the/tæ setcst træ vordher smaghet

35 me^ beskedeligheiz tænncr. he?jne smag æn Iho at hon ær møghef

stor, tha gør hon engenledes rørels til gudhelig grædh, oc sanne-
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lig Ihu sonj cv kan græte me^ theii som græter, oc ey soræ ine^ then

sum sergluT, skal lim at enest glædhes oc tak Gudh affgudhelig kær-

lighet for so store godgerni«ge. som tcg æræ so nadheligteetvmCA/«A7i

pine, oc vm thu kant ey fa onkels eller glædlies aff hewne, vten thu føler

leg at trænges i hegnes ami«nels afl' en hard liugscz/s mode, ente 5

tbes mi«ner owerlop ha;*s hclsawanelig pines ami«ncls nugherledts Lxxrv«

i thi/l biærtes hordhet til Gudz loff, oc huilke^ thu kant ey faa

aff theg sielll, the^ antword hans millest henner oc blilT stadhe(g)

th(?r vti, oc bedh oc led oc bost vppa, ther til thii skalt faa. Sla

tho sind flintstene;« soso/« u\et i/iwertcs ami«nels, oc cv thes 10

mi;nier øff Ihcg met legmelig arbegd til milhet met hænderns vt-

rækkels heller øghens vplyftels til kursse/, beller sla leg for bryst,

heller gør gudhelig knæfall oc ånder milhelz gerni?<g. so længe at

mest tåres valn vtgaar oc at skæl drikke gudhelighetz valn, oc the^

vtam leghem skal vordhe qwæmt til Gudz nadh, oc at vm thu 15

kærer at thu bawer siellen ront (ihen) lystelig gudhelighel soia

ær ower bojtne oc ho/tnekagh, ær ey vnder. Thy mowelske thu

øfdes her i mellæ i frestcls, Ihu gør møghet manlighere vm thu

efterfoler nogher dygd, ckke for then lystelighet thu skalt røne,

vten for sielf dygden oc Gudz vili oc tyk aff al akt, thy at salle- 20

hetz venscap ær sand d}gdes øfwels. Men Ibu skal vethe at i

blant a«ner vtalle hugswyl(eljs, Iba skal mi« pines idelig tænkels

vare thik til tho vkorlig hugswalels, sosom ær til at bortkøre

vskikkelig drøfuels oc til at mi7iske skærseltz pine. Men huræ

min drøfwels bortkører hugsse«s drøfuels, skal ieg tee theg heller 25

me;f eftersyn æn met ord. The^ var ien visdoms discipel, hwes

nafn ær i Ibsens bogh, ha« vort so vodhelig trænkt i sin føste

vmwennels aff icn vskælle drøfwels, at ha?t gadh ey tha loset oc

ey bedhe heller gøre noghe^ got. len dagh tha ha/t sadb i sin

cellæ, træ/jgdes han hordhelig aff thenne pine oc pintes met so 30 lxxv

stor drøfuels, at nogher ka« ihet ey troo. Tha var gørt til han-

nom sosom icn vndberstandhelig røst oc sagde: hwi sidher thu

her fofa^ng oc vonskes i ihek. sieifl? stat nw vp oc betrakt gudh-

elig mi« pine, oc i min beskelighet skal thu owerviwne thm

drøfuels. Tha IheMæ var bord, slud Iben brodher vp (oc) tog til 35

at thænke Gudz pine. oc Iha vort han helt aff hans helsammelig
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pine, som haw taled altid sidhen vm, oc ther tolde han ey nogher-

sin sodhan hughsens pine, men hiiræ thenne nytteligest tænkels

minsker skærs ilz pine, vil ieg seyiæ theg: se natiire^is scaper

later ente være vskykkelig i sin natwr, so later oc Gudz rætwis

5 ey noghe^ (vnt) være Vpint, som ante her heller efter Ihettæ liff

skal hawe verdskylle plict. Nær venter thu at haws pine skal faa

ænne, som ey hawer gørd bodh i then thusend deel for hwar

dødhelig synd, huilken (bod) ha« ber at gøræ efter dødhen, ante i

Lxxv* skærs ild heller i heluete, til Ihen minzst pu;ict, O huræ long ær

10 vsel siæls venteis! o hnræ daghlighe oc møghei swar biltherlighet!

o huræ stor sorg oc later ey aff, oc synd plict som ær swarer

æn al vertz plict! Men see at han ma vedherlægge thenne pinæ

meif læfæst oc stækkest bodh, som kan taghe henne aff the* vsmitte

lams pines ligge/tde fææ, thy at Ihe^tæ dyrest ligge/fdefæ ær nog

15 oc til øfrels (til boot) for then størst kærlighct, oc for then verdest

persone oc største drøfvels. Oc thy ma mæ?tnisken føghe segh

so thertil, oc draghe til seg so gudhelig aff ha/js verdskyl oc bæt-

ri«g, at vm (han) skulle renses i thusend aar, ma ha« frelses aff

al sammel i ien stakkel tidh.

20 Discipulw«: Jeg bether teg, min herre, lær meg som best

behøwer thenne nytteligest konst for thin godhet, thy mine eghen

forskylle række ey til, thy hehøfuer ieg at see til anners.

Sapientia: Vilt thu vmskifte thenne long oc swar skærs-

iltz pine i thenne vertz pine, Iha skal thu ihetiæ gøræ: først skal

25 thu swarest owerveghe thine fulæ synder met hiertejiS anger oc

røfwels, oc skridt Gudh thi» vrælvishet amot teg sielff, oc thenk

i stor beskelighet, hwat thu gørdhe, hwat thu synnel oc hwat thu

forskyllet: min He/re, iegh synnei ower hafsens sondkorns tall.

Ther efter skall thu ødhmyghelighe forsmå teg sielff for ewi»jnelig

Lxxvi 30 dommers øghøn och thænkt teg at wære smil, so at Ihu dyrfwes

ey at vplyfte thine vrene øghøn til hymmele« met Publicano then

oppe^ibarlig synder, oc ey nøfne the^ æræful nafn me^ smitte lyp,

oc ey vente thek sieiff at være man vte?*, ien vren madik , oc hol

thi/i bodz gerni/ig sosom the ær(æ) ente verdh, oc bidh so ønke-

35 lig oc so vsel for dørreyt efter dommerens nadh, oc sey met

hiertCMS grædh: min fadher, ieg syndet amot hemmelen oc mot
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teg, oc ieg ær ey ve/de at kalles Ibin son, gor met mcg sosom

mef ien aff Ihine Icydræ/jgi. Ther efter skalt Ihu vphoghe oc lowæ

nii/i pins verdskyl aff storst vin i tlii/t tænkels, Ihy at boss meg

ær æfnfiil lesels, ok at then ininste taar Ihe/ verdugest blotz, som

vtflodh riwelig ower all mi» saar icghem , var nog for all verdh- 5

ens losn oc bodh, men ieg ville vtgyte Ibet riwelig til stor kær-

ligbclz beiiisni/ig oc owerflødhelig milbetz oc vmwel alle vsele til

bugswalels. Tber efler skak thu bedbes bielpere7/s band met

odbmygh oc bedh kærligbct, oc bedbes misku«deligest frelsere/js

verdskyl oc bieip. oc enkte twiwel. Ibv at tben milbetz kælle tber lO

idbelig veller misku?td (afl), ær redber til at miskii/id æn tbii ær

til at bedbe.

Discipulws: O æræful ord oc nadbeful oc meg oc ander

synder meg lighe enkorligb, som ber at tagbes met størst glædbe.

tber aff at vi finne so til redbe i tbin pine, hwar aff vi mogbe 15 lxxvi*

aff two vore synde oc affskrabe pinen oc pafi/me nadben oc for-

skylle cwijtnelig æræ. O bo giwer meg tbesse dyrest blotz miwzst

taar vsmitte lams, til at two mine synde saar me^? gør nw, o.

all min dygd , vm ieg kujtne noghermate faa Ihe^tæ helsa»«-

melig lægdom til mine synde forlatels. O taar, so?« gik aff mi« 20

herres mi«zst taa! o rosen drop sohi vlflød aff kuytglige saal, so-

som var aff Gudz bryst, heller aff mi//zst sling ba«s klene legbem.

bell oc bodh mijje synde saar! O kors, bel være thu enest hop

owe/gudben aff Ibe^ kræselig blod, øg mille mæ?«niske rælwisbet

oc giff syndæ mæjtniske nad! O miskundeligest visdoH«, ien stor 25

spørsmal rører miyi hug aff tbe glædbelig ord som thu sagde me^

thin søte mwn, oc bedber ieg at (thu) vltyer meg tben spørsmal.

Thu sagde, at vm thin pine ær mankønet gifwen ful bodh oc æn li*

til øfren, oc vm so ær, hwi giwes Iba plict oc bodh, so at sosom

synden hawer (seg), Iher eftber vlkræwes oc plict? 30

Sapientia: Tber til at mæ;inisken skal faa thenne pines

tulkommels, tilhør ha?*7tom at ligbe sek henne. Han ligher sek

beyine i døpels oc tber aff frelses tbe meif alle som so døø. Men

tbe^ tilbør, at the som synne efter dop, skulle lighe sek hannom

som tolde død for synden met noghe^ piymelighet oc plict, som 35

Ihe skulle lidbe paa tbem selfwe, builke« plict ær meghet mi/jner lxx%ti
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æn hon bnrdhe at være for sj/jnen met fornefnde bodz tilhielp,

sosom ær Christi pine.

DiscipulM«: For thy ville vi sce til thenne nytteligh ma-

te/iæ, afl" huilken vi hawe gørd so stoor sl<ælni7jg oc taghe tilfæl

5 aff hennes fructsaHimelighet til so storæ gudhelig vnder.

Huræ saii Christi discipel skal lighe sek liaiis pine.

^p hy at tha som merkhetzews sonner hafde fest meg pa kors-

J se;ts galle, then gryMime pine som the gaff meg var Ihein

ey nogh, men tlie stodhe for meg sohj. pintes pa korsse^ oc gorde

10 door oc spot aff meg, oc rerde there howe^ oc the pinte meg

vmillest met størst vanhedher. Men the/læ led ieg tollelig oc

sagde: fadher! forlat them Iheftæ, thy at the ey vethc hwat the

gøre. The hængde meg Gudz søn i melle tho røwer, sosom ien

vgernij/gx ma?< , oc ien afl them gørde door aff meg, oc then

15 avmen bedhes hielp, huilken ieg tog strags til nodh oc forlod

havnom sine synner och lette hanvom paj-adijs. Ieg saa meg vm

oc ey var hielper. alle owergawe meg oc mine venner ginge fræ

meg, sosom the hafde være^ fræmet, oc somme aff them stodhe

lojigt bort oc toghe til vare hwat meg gørdes, oc mine brødher

20 vordhe atspredh i dødzews drofuels. The flyde fræ meg, the ther

Lxxvn* meg pinte droghe m\n klædher aff oc lote meg blifwc naghen.

Ckristus Herre Gudz høgste dygd oc visdom oc vold stod tha

ønkelig, soso/« spag lamb som bæres til dødhen tigde ieg oc lot

ey vp mhi mwn. Drøfuelse æræ meg hwar ste^, mine vselhet

25 trænger mig hwerslef, oc hurt ieg venner meg, finner ieg drøf-

uels, oc sorgeligest modher stodh tha hoss sin søns korss oc
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tolde alle mine saars pine i sil sorghefulicst bryst a(T modherlig

onkels, oc tha icg horde liewne grælholig rost oc sorgelig grædh,

00 viste he?jno onkelig drofuels, vurdh ieg ror aff onkels til at

hugswale he«ne, oc ieg antwordhef min kære modher mi/i disci-

pel, oc ieg antwordher discip//l«m for meg iienne til son. Huræ 5

sorghens swerd ginomslak tha solest modhers bryst, oc vmwæl

hnræ grætz swerd vpfyile sonsens ther hængde pa korssct alle

ha/ts inwole, kan ængen fulko//(melig Ihænkke.

Discipul««: O grymmest drofuels oc værd at hawe mest

onkels! o Ihere dom oc stor hardhet sow tcg so vrællclig pinte! lO

o blodughe dyr, grymmer æn low uc gripe?Klc vlf^Ye, huræ gadhe

i so grywunelig pinet the^ spagest lam, fagher for alle mæ«niske/(S

sonner, ærlig oc kræselig, mil oc spag. O min Gudli! Gudh gawe

at ieg (hin swen hafde tha været næruære?tdt«, tha the^tæ gordes,

at mildhet oc ønkels som them brast hafde vordet vpfylt ved mek. 15

Sannelig vm Vaet hafde været meglet oc vm mankønit hafde blif-

uet hel igen løst, ieg hafde vlagd m\n siæl for thit lifi" oc (skulle

hawe) dødh v^nuæl me^ min kære. Heller sannelig vm the^tæ hafde lxsviu

været meg forbudhen, skulle ieg hafde fallen aff sorg nedher til

korsse^ som min kære dodhe vppa, oc vmfegne Ihet aff størst 20

onkels oc so blifwe^ ther i sorg oc grædh, alt ther til at iordhen

skalfl' oc stene rifnet, oc mit hiertæ haftle oc rifnet. O huræ salle

hafde ieg dødh, vm ieg hafde tha dodh met min Heire, tha han

dodhe! Heller minnes thu ey, hwat Saulis swen giordhe, som

saa sin Herre belagd afl sine vwenner pa iet bie/ig, som kalles 25

Gelboe. oc vort slaghen, for thy at ha/t (ville gøre) (roscap oc stol-

brodherscap lop han (^dorlig) pa sit eghen swerd oc blofT

dødh met hannom. O vm swennen seer sin Herre døø vsalig,

døør han ey me* haHnom? huræ giler han lofd oc ey vuæller

heller at døø slærkelig æn at lowe vsallelig? 30

Sapientia: Thenne tidh at døø hafuer ieg vlwold aff ewin-

nelighet, at ieg skulle drikke tha icne min pines kalk oc thole

dødh for alle. Men nw ær then tidh, at alle som vil komme efter

megh, han skal owergiwe seg sielff. oc taghe mit korss oc

følle meg efter, oc han skal vethe forsant thenne gudhelig efter- 35

følle(l)s være meg so anamelig, sosom hon hafdhe tha været, oc
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nogher hafde fulkommelig standel met meg oc blifwef død met

meg, Iha ieg dedhe , oc see Ihet ær (het korss som thu skalt

bære, vm thu vilt være mi« kære. Ee nær thu ewer Ihetie i

gudhelig oc dygdelig gerning oc fulkowimer Giidz budhordh efter

Lxxviii* 5 thin magt oc lidiier ther fore daar oc bagmal aff awns mæn, oc

ther ower vordher tbe fwlæ oc so forsmæle i Ihere åsyn, at

the seyie^ at ihet ær ey aff tholomod heller aff Ihen nadh som i

Iheg ær, mæn Ihet ær aff vonku?<nels oc vonmakt, oc at thu vil

hefne teg oc ther ey heller kan ey, oc thu lier the^tæ ey enest

10 tollelig oc gernæ for Gudz skyl, vten bedher vmuæl for them til

Gudh fadher i hy«ime?ige oc orsagher them gudhelig for meg oc

antwordher them meg, hosomhelst owervi/jner seg sielff i thenne

genwerdehet til ha?iS æræ, som korsfest var, oc efterfelels, han

skal velhe huræ tit han the? gør, at han ger Herrens dødh

15 soso/« nylle at faa liff igen , oc ha« skal bæræ korsfest manz

billet i seg. Item vm thu gør godgerniwge oc gaar menless oc

enfoUelig i Gudz vegh, oc thine godhe gerni?ige trædes nedher aff

awnsmæn oc ther ower thale the hwerstei ekke goth vie« vnt vm

theg, oc lægge manne løfn til, oc ville gernæ gere Iheg vn i there

20 åsyn som Ihek holler i hedher, oc thu vredhes ther ey aff, vten

ær heller glad ther aff, oc blifuer i so stor hierle^ts milhet, at thu

æst altid redhe at forlalæ alle brood aff iet milt hiertæ, sosom the

hafde olier været oc giwer them hielp oc radh for haws kærlighet

som badh for hans korsfesler til hans (fadher), æn at the badheha«7iom

25 ey ther vm. Se nær thu vinner teg sielff ower i thenne gerning

Lxxix for Gudz skyld, tha star thu korsfest vmuæl hoss thi» kære Jhesum

korsfest, at thu flyr vertz hiigsualels oc nyttelighet oc glædhe for

Gudz skyl oc owergifuer them, vten so meghet behoff geræs.

Ther met vedherlægger thu then owe?gifuels som ieg var ower-

30 gifwen aff mæytnisken. Huræ ofte thu owergifuer thinæ kæræ ven-

der oc frændher for thin frelsers kærlighet, tha vordher Ihu meg

ælskelig brodher oc discipel, sosom han ther stod vedh korssef

oc enket meg. Thine eghen vilies ovpcrgifwels ær min naghenhetz

klædher, tha thu vigher {met vili) for them ther teg slridhe amote

35 oc laste teg, oc føre teg genwerdehet vppa, oc tagher there vrede

oc vlollemod, som teg gifwer vnne ordh oc vheflige met spækt oc
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hicrlens millieth oc sole ord oc gladh andl, so at thi« søte gudz-

vilihel ger thine vucnner ræltelig bly, oc at there hogmod ma

sa/umel trænges aff thi/t edmyghet. Tha skal mi« dodz billet oc

lighels sa/inelig skinne i teg, ite/» altid skal min pines amiwnels

være hoss teg aff min troligest modhers eftersyn oc mi« ælskelig 5

discipels, i hiertet met amiHnels, i mw7jnen met gudhelig tale, i

gerniwg met kærlegful efterfellels. Ho som ihetlæ gør, ha« blifuer

ChrisU san efterfolgher, for thy skal Ihit kærligbetz tegn være

gerni«gs bewisels, Igoor tha æggedhes thu at doø for meg leg-

melig, nw kowimer thin tidh, lop oc skynt teg, tag andhelig døod 10

for megh. O huræ meghet then hymmelske fadher skal æræs aff lxxix*

sodhan søn som ihetlæ korss tagher. O huræ møghe< mæstcr

ower alle mæster skal glædhes aff tholighen troligest swen , so»t

so andelig dør for sin kære, oc swarer til ha7ts pine , so at han

føler the^ i sek som ha« føler i Chj-Zs/o Jes«. Met hwat æræ 15

meen Ihu at ha« skal vphøghes i hywjmerige oc Q') huræ stor

hedher ha« skal vordhe at hawes, thy at ha« ær stor drøfuelses

koHjpan, skal ha« vordhe stor glædhes stolbrodher.

Discipul««: Hejre, ieg vedh at he«ne vegh ær ey manz,

oe ey hor ihet til ma«, at ha« skal gaa oc styræ sin gong, hwar- 20

fore lyfter ieg vp øghon oc hændher til teg, millest frælser, oc

bedher odmygelig oc gudelig, at thin hedherlig pines billet oc

lighels skal kraftelig trykkes i meg thin swen, oc gøre idelig sin

helsawjlig fruct i meg til Ih'm velsignete nafns loflf oc hedher, so-

som thu seer mi« siæl ær plsawimel sat i hugxens owergongels 25

oc star æn nw vplyft oc akter pa teg sohj tolle for meg, oc attror

at høre ænne pa so ønkelig pine, oc ther ower attror hon at

vethe, vm leghemeji so?« tolde følde tha nogher lættels pa so stor

pine aff guddowts inflydels.

Sapientia: Merk vel aff the«ne spørsmaal, thy hon rører 30

møghef til onkels. I then stund tha ieg tholde dødze«s bord

pine, siælen nøth fulkorømelig guddomen, oc tha guddomen lodh lxxx

leghemen gøre oc thole Ihet som he«ne hør til, oc for thy the

nedhermere krafler lodhes igen vnder them sielfwe, gørdhes the

møghe^ pi«nelige. Akt nw all verdcHS æræ hænghes pa korsse/ 35

oc pines ovrer all mode. Ieg hængde i gallen fest til korssens træ
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vrøiiig oc forlate« vten hugswalels oc vten all manz hielp, men

min hyrømeiske fadlier syntes ok nogherledhes at hafde owergiwen

megh, (ha han ey hialp (hen han malte hiclpe, The blodiig saar

vlgudhet blod, mine øghen vort mørk aff grædh oc alle mine in-

5 wole vorte megnløss aff for møghel pine. legh rydhet aff mi«

hiærtes drøfuels oc cy var then som meg skøtte, ieg grædh besk-

eligh oc ey var then som mine taare tørdde aff drøfuels, oc

blaane trængde meg oc ey var then ther mek qwækte. Tha ieg

bad, bannet Ihe meg, tha ieg tidhe, gørde Ihe doorre at meg, oc

10 thy at (ieg) tolde me* tolomod, gørde the spot aff meg, oc tha

dødzens drøfuelse hafde so belagd meg hward ste#, ropte ieg til

mi/t fadher oc sagde: min Gudh, mm Gudh! at hwat hafuer thu

owergifwen meg! men tha var sønseviS viliæ sohi hængde pa kors-

set altid lighe fadherns viliæ. Ieg tørstef oc ey var then som meg

15 gaff ien kald vatns drik, men the gawe meg ædik blænt me^ galle,

oc æn at mi^t siel pintes aff tørst, men tha tørste hon meer

mæ?»niskens helse. Och tha alle thi^jg vare ftilkowmen, ther screwen

vare aff meg, vpgaff ieg, som lyde var alt til dødhen, min andh

meif nedherbøgd howe^, oc lote the seg ey ther met nøghe, at

20 the pinte meg, iha ieg var lefwen, vtew the freste oc at pine meg

dødh, thy at the stii/tge miyj. sidh i genom me^ hwass spydh , oc

ther aff gik vt vatn oc blodh, som owe^gød then dødh leghem,

oc so vort verdens liff vtslykt for verden oc igenlest mankenet

met sit dyre blodh, oc aff tiorde gammele syndere smit met hans

25 mille blod.

Discipulus: O stor oc vseylig kærlighet, o størst oc vmo-

dhelig drøfuels, thin hælgeste pines, me^ huilken thu verdhens

scaper igcwløst oss vsele syndere, Gudh gawe at ieg kusine n\v

betale teg verdæ loff! Gudh gawe at ieg hafde alle the mænniskes

30 fordhels gawær som æræ nw i verden, heller scal vordhe, heller

hawcr være^, at ieg matte them fortæræ i thin tiænist. O ho

giwer meg Salemons visdom, Sampsons stærkhet, Absalons fogher-

het oc alle thenne verldens hefdhinge rigdom æræ oc dygd, at

ieg motte offer frilig alle thesse thi/ig oc møghel mere til min

35 frelsers tiænist til søthetz luet, men hwat kan ien dødh hwn gøre,

heller hwat nadh kan døff eller dwm gifwe? '
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Sapiewita: Vm thu thalet met mæ/jniske oc ængele tu/«ge,

oc Ihu hafde allæ helle mænz godgerni;<ge oc alle hælle iomfrus lxxxi

renlighet, oc thu vare co«fessor/* oc doctor/* forløper oc marlirKv

ba«nerferer, oc vm thii hafde alle creaturs dygd, tha formå Ihu

ey at vcdherlægge aff verdskyllehet Ihin scaper oc igenloser, oc 5

ey for then minst blodz dropp som vtgudhen ær for leg aff kærlighct.

Discipul««: Hwat skal icg Iha gifwe igen hej-ren for alle

thiwg som han gaf meg! o mi« Gudh, ieg bedher, kæn meg thin

swen, huræ Ihen ma lækkes leg som vonskes aff sin siwgelighel

oc aff snodhet. 10

Sapientia: Mi« pines amin«els skal thu allid hawe i

hiærlæ, oc alle drøfweis oc genwerdehet som thu lidher skal thu

lighe lil min pine, oc tag min pines lighels so meghet som teg

ær møgligt. Hem tha ieg vnnerdragher teg then inwortes hug-

sualels aff lønlig lillalhels, oc later theg igen vten hugswalels, tha 15

skal thu ey a/jnerstei søge efter hogswalels, sosom haw Iher kors-

fest ær, men thu skal bidhe tollclig ok hawe Ihin akt vp til Gudh

fadher i hywimerige oc ofwergiff teg sielff oc kast all thi« lænkels

til ha/j?jom, Ihi vten twæl huræ møgheif legheme;js trængels oc for-

latels vordher støør, so al then hawer (sin viii) efter Gudz viliæ, 20

so møghe^ meer vordher hsn ligh Jesu Christa korsfest oc

anameligher hayjs ælskelig fadher. Thy sa«nelig the/tæ ær gen- lxxxi*

werdehetz pu?tcl, vedh huilken frommeste riddere skikken i Chrisii

spiss vorte prøwen. Thu skalt ey gaa efter thin begereis, men Ihu

skalt ma»lig owervi/tne Ihera, Ihy at tha smagher thu besk galle 25

me^ thi« kære, thu skal thyst cffter alle mæ«niske helsæ, thu

skal beuise thine owermæn gudhelig lydhels, thu skal attrå at

draghe alle thinæ gerni?<g til dygdelighe oc rætskylle fulkommels.

Ite?« alle vonlyk oc alle drøflig lhi«g skal thu antworde Gudz

milhet, oc skal thu bolle teg so frelselig i all gerning soson* 30

then man som nw skal gaa aff verdhen , oc thu skal ofte hawe

thi« tilflyels i mi?* sidhsaar, sosomi ien dwæ i iet stonghol, thy at

i the^ slet fi«ner thu nog syndene forlalcls oc nadhe?is fulhet oc

tryg vern for alt ont ther hænde kan.

Discipuljts: Søteste herre, sey meg æn lit aff Ihi/t sotest pins 35

materiæ, sosom ær huræ thin verdesle modher hon hafde seg.
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Iha hon stod hoss korssef, oc Iha hon saa sin kære sen hænghe

for hejine eghen.

Sapientia: Ther vm hawer Ihu loff at gonge tii henne oc

hore the* aff henne mvvn, som Ihu vil ther aff speræ.

(C^npituliim mi.

5 Synnerlig iomfni Marie loff, oc aff heune stor sorg hou iiafde i

sin søns pine.

oss Jbesu korss stod ha?iS modher i woors tidh, tha som solen

begynner at gaa heft pa hjmmelen oc gydher iordhen sin

skins fruclsamlig lysning. See alt the#, ther grødhe hawer oc

lu var nw twinghet aff vinters frost, begynner nw at igen qwæghes,

oc the creatiire ther liff hawe oc fogle som vare gømde i holer

oc anner skywl begynne nw at fregdes til so stor lys oc at taghe

magt igen, oc beuiser there hiærtens glædh me^ glædhefiil sang,

oc mankenet gammel oc vnge glædhes aff hennes til qwæra, oc all

15 iordhen prydes owen til met fogherhet oc frøghes oc glædhes.

Eya alle hierta som ælske Gudh aff ren hug, akter nw, huræ

lighevis oss hænner, tha then fruclsamlig iomfru som ær klæd

met solen, hymmerigis drotning vtuald sosom sool, gar i vore

hiærtes landscap oc henne aminnels ingydhes klarlig i vore hugh

20 vten sky, thy at alle mænniske hardhel smælles gensten til so

stor lyses lyslelighet oc storhet, alle tørhet doghes aff hymmelske

nadhes dogh, mørken fly(r) bort oc ny lys vprinner, oc meghet

stor glædhens materiæ sammelsankess oss, for thy o vort hop oc

vor hiertens glædhe oc frygd! vi vsle synde mænniske vi helse

25 Ihek nadhens modher aff innerste hierle met græd oc taare och

met hiertens gudhelig knæfal. Bern the glædhes til orgenleg oc

allæ hierlæ the glædhes til gladhe tidhen, so vordher ieg heth
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alsammel aff gudhelig kærlikhetz varm til thin søtest ami/mels, oc

atlror at Iowe leg som all verlden lower, oc al he7^ne fulhet oc

alle hy/nraele oc al Ihere dygd, Ihy at alle crealure godhet, lignet

til thin verdighet, ær so sosom ien lilen lysen vm næth til solens

stor klarhet. Thy at then gudhelig visdom hawer so owe/go/igelig 5

pryd teg met sin nod, oc klæd so ma«nefoll met sin godhet, so

at hans vbegripeligh visdom skinner (i) teg oc geræs oss astun-

deligher aff thin igenskiwnels. Tha ieg Iracleer i min bug ærlige

mæn so7;t theg lowe^ aff vphoff, vonskes ieg aff vnner oc rætzel

oc hawer ey længer andh, oc Ihetlæ tbænkker ieg innentil i roeg lO

oc seyier: o hel mild iomfru, iomfrus feyring. hwat som twng kan

noghersinne seyie aff thi« priis, heller pæn kan scriwe, heller

hiert Ihænk, vm alt theitæ var sammelsanket oc sawimelscriwen

oc horn i ien flole knip, tha foor ieg teg Ihem hunderlfoll met

gudhehg hiærtæ oc gulfeyri/(g oc met honnæsmag oc dyr krydluct 15

til at Iowe oc æræ leg, hellæ iomfrw, nw oc ewinnelig. Tha ieg

skodher teg, synes meg at ieg gar i then skinnende hy^nmel oc Lxxxm

venter ieg meg at boo i then lystelig paradijs. Aff thin storhet

oc mæktehet gl©7«mer ieg meg sielff oc vnner aff thin æres

møghel storhet, oc roper met siælejjs kraft: o rigdoms heghet 20

Gudz visdoHis oc vittehetz, met hwat glædheful hiertæ Ihu glæd-

des, tha thu scapte Ihenne ærligh crealur i fulko/nmelig fering.

thenne vevdhen til glædhe! o iomfrulig eghen, ther meghe^ æræ

ski/jnende, o kinner fogherlig redhe, o haar ski7inende som guU.

o salleligest thinæ lep gudhelig gørd aff sønnejiS idelig kjss, oc 25

æn at alt Ihe^ som ieg vmfar i theg ær aff' Gudz visdom snillesl

scapt oc qwæmligest pryd, besynnerlig tha smagher oss vsle (hine

spønne søteligere, som gaff att dii vor He?re oc kunge, thy at

aff them framgik liff oc søthet vlran, som helet alle ther siwg

vare. Ther aff ær then (p^nne salle som fra?ftsagde so vel san 30

sosom glædheligh ordh her aff, som ropt i blant folket oc sagde

til helere«: bælle ær then qwid som theg bar, oc bælle æræ the

spenne ther thu dygde! o bælle æræ the spønne som gaff Chri-

stum herre at dii, thy at aff ether fructsamlighe(t) glædbes bym-

merigis herscap oc iordrigjs folk qwæghcs igen aff elhers søte 35

fruct. Thesse spo?tner æræ sosom tweli/tgs binkalff" ther fødlies LXixm*
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i blant liliær. See verde?js scape?- prydde hjrømele ine^ stierne

oc planeter oc the thi«g som æræ aff fire element prjdde han

met the thiwg Iher grøte oc liff oc siæl hawe, oc met fogle, oc

skoghe met grøn løff, oc æng met fogher bioster, oc ower alle

5 Ihesse thi;<g foghergørde hay*, thin leghem. O hælle iomfru met

helleste spønne, the æræ tho fogher oliætræ oc fructsamligeste,

som skænkke Ihem som owen æræ oc som nædhen æræ nadh

miolk oc ho«ne. The æræ æbel hwide sohj, sne, som æræ fruct-

samlige giørde aff then hælghe andh oc satte pa Ihet træ som

10 ær mit i paradiis, oc vm the smaghes, giwe the vdødhelighetz

fruct. The æræ gulle malogy-onata oc liliør som prydde then

sanne Salomons andelig mønster. The æræ velluctende manda-

gore plantet i lystelighelz yrtegard. The æræ Engadi vingardz

vinklass, som gifuer vsle mæ/tiiiske leghem glædhe oc bortkører

15 lirøfuels. Sannelig Ihinæ spønne æræ bæther æn velluctende vin

ae bæst smørels, thy at i vin ær skørløfnet oc vertz lyst, men i

ihe gulskaaler ær skadhelig begerelses fullest vtslykkels oc ien

hymmelske oc owernaturligh lystelighet. Han vedh sohi smaghet,

huræ snarligesl oc fulkowiligest all legmelig lost forgik, tha som

20 var smaghei aff thi?i nadhes miølk, sannelig til there smørelses

godhe luet flyr ielherfulle orme bort rædde oc gite ey lidhet so

stor renlighetz nærwærels. Tha begynner inwole vpfylte aff vwon-

iig gafwe at glædhes, twngen som ær met thier, oc anden glædhes

i Gudh, øghen taghe til at grætæ oc vlgyde søte taaræ, men

25 mwnnen (tagher til) at træde aff mil arbegd, at holle længi Ihenne

søtest smag oc verdeste vælels oc thale idelig vm hey^ne, oc vm-

wæl alle invole taghe til at rope oc seyie, thy at bæther æræ

thinæ spønner æn vin ther vel lucter oc best smørels. Vnderstande

ha?!, som vnderstar! O hedherlig iomfru oc modher, thy at thin

30 søns som ær ewiwnelig visdom vseylig godhet blifwer heil, medhen

alt the^ got thu hawer ær aff hannom, aff huilke/j. alt got gar aff,

enkte thes minner flyr vsel siæl thil tbine spo«ner oc synes henne,

at hon finner noghe^f som ær søter oc miller, æn tha hon gaar

til andhelig vin som thin søn skænkker evi^innelig visdom, thy at

35 vedh thine spønne smaghes fulkomlig søthet, men. i hans andelig

vin ær ien blænt biltherlighet. Sannelig (then) ewinneligh visdom
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vnder hugswalelscs kæp foglier han beslicdclig rcfses lim. See

hælle uiodher, ihet malle Ihu hawe laghen lil varæ, hiiræ ofte

ha/J hawt'r gort mcgh blid n^e^ sinæ sete ord susom met sedh lxxxiv«

miolk, 00 igen kaste han pa mcg aff sin herdo«« rælzel, sosom

gydhende hywjmc/ige vins swarhel oc grvwihel, oc stiujdow tedhe 5

ha« meg hiigswalelses spønne, oc stundowj, beskedclig refses hoogh,

oc Iha soHi ieg glædhes at hawe han^^om sosowi kærest brudgom,

snarlig vort ieg rædh, tænkende pa ha7iS guddo/n. oc (lil)bad

ha;*«om sosom mi« dommer. Stuiidom forst ieg bedhes miolk aff

ha«7Jora (oc) sosom Ihet barn ther væænes ad' modher, korer han 10

meg bort oc giwer meg swrt som* ædek. Men hwat thu? sannelig

aff thin footz ilæ oc vp til thin isse ær ey i theg noghe^ bcskc-

lighet heller græselighet, men all Ihet som i theg ær, ær purest

søthet oc hawer viigelig solhet, som gaar ower alle dyre sraerels.

Thu æst all fogher oc sodh och hawer ænkte hardiiet elier grywt- 15

hel, thu ær godhviiicl vndher thin eghon oc klar i andl, thu ær soso«;

hoHue i thine ord, thu ær sodh oc fogher oc fructsawdig i godhet oc ful

met nadhc, Ihy at i theg ær all nadh vegs oc sandhetz, i Iheg ær all

(æ)ær, al hop lifs oc dygds, viin oc miolk dyes aff gndlielig visdom,

men hownekag met honæ taghes aff leg renest solhel. Thu tagher alle 20

syndere vnder thin væluiligest skodh oc forligher them r.ie^ lhiy< son. O
thu vsle mæ/tniskes dyre ligge?ide fæ, Iha wi tapi' høgste ko/^gh

met synde oc fortorn ængelen, oc vmwæl Iha vi æræ hoss sielfwe lxxxv

hardhe oc vethe ey hwat vi skulle gere, Iha bryster (oss) vsle

mæ/iniske theitæ ene, at vi skulle vplyfle vor hierte/iS oc leghems 25

øghøn td theg oc spørre radh oc bedhes hiælp. O mi« hiærtens

frygd oc mi/i lifs enest hop oc glædhe, thu vest millest io///frw,

huræ ofte ieg vplyft mi«e øghøn lil teg me^ besk hug oc drøfd

hierlæ oc taareful andl, tha ieg brød mi« Gudh amot oc vænte

at ieg var fordøz/mielses søn oc var belagd aff mine vwænner, oc 30

aff thin hielp, hælghe ioz/tfru, vnkam ieg alle vodhe. Somme glædhes

aff sin vskyllehet, somme aff sine verdskyllelighet oc somme

aff Gudz store misku/id, men thu æst mi« modher, mit hop oc

mi/t lifs enest hugswalels, tha ieg vonhoper alsawjmel aff Gudh oc

aff meg sielff oc mi/jnes so vppa theg, faar mi/* and lif igc/t so- 35

som aff dypest morken. Thu æst nii?i æra helse oc hedher oc
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mit liff, men hwedhen kam meg Ihettæ mit hop? thy at Ihn hawer

ælskelige sønner som sin eghen vskyllehetmaaheleochuilke sine eghen

godgerniwge række vel til, som mogbe seyie met rætwiss man: uc ey

straffer meg mit liiærtæ noghersin i alt mit løfne^ O min hiertens stor

5 sorg 00 angest, søtest modher, vor modher, ieg seyier synnerlig vor

Lxxxv modher, so^n æræ vsle syndere, thu vest at alt mit leinet ær pwr stralY-

els. See nw ower Ihiii siwgh son, ieg ær ey værde at kalles thin søn,

gør meg sosom ien aff thine vsle siwge sønner, minnes mille

modher, at modher plæghr at røkte sine siwg sønner me^ større

10 vmsorg oc mere røkt oc ønke them meer. Falig mænniske ær leg

laten, oc thu skalt hielpe fadherless oc modherløss. Mille modher,

søg thu siwge, vprcss dødhe oc giff drøfde hugswalels. Gonge the

til visdoms lys som rættelig oc gudelig løfde, ve meg, ieg vsel

synder, al owergudhen met græd, flyr vnder thin værn oc derf-

15 wes ey at gaa fram til lyset naghen oc vsel oc arm, men ieg

flyer til teg, modher, thu mit hop, min torn, i huilken ieg hawer

s.it all mi/t helses ænde. Vm then vredhe doy^mer, som Gudh for-

bydhe, vil dømæ meg thi/* swen for nogher synd, tha gøre ha«

the^ vedh thine millest hænder, men hawer ha?i skibet at helæ

20 meg afT nadh, verdhes han tha at sende meg helse, so at thu

skal være ien medier ther til. Ieg vil ey skilies fræ teg nogher

tid, ey løfuevide oc ey dødh, ey i lyksamlighet oc ey i ge«\verde-

het. Visselig vm ieg vordher vsinne oc vnd, som ey skal vordhe,

tha vil ieg heller glømmæ my« Gud, mæn sa^inelig teg skal

25 ieg alier glømme, teg skal ieg alier owergifwe, Ihin ami/mels

Lxxxvi ær ower ho^me oc honekagh sødh i min mwn, mit andlet ær

gladh til teg, mit hierte frøghes, oc vmwel all mi/t dygd glædhes

i teg oc ey vwerdskylle, thy at ieg var so ofte mæt afT thin hug-

swalelses spøne som thu vest, huilke thu hawer gifwen vsel syn-

30 der til sodhan hielp. Eya forthy, vor forswarer, stat vp mil,

stat vp barmhierte, sænd Ihinæ misku/tdelig eghen til oss oc gør

thin kære søn mil, som wi hawe so okte gørd vredh, thy at thu

ær syndhers forswar, gak thy nærmer oc bed for oss, thy at thin

nadheful søn kan teg ente neghe. O ewi/melig Gudh fadhers vis-

35 dom, see ieg ledher nw for teg then thin søtest modher til mi/t

hielp, oc presenterer teg he/tne oc ieg skyler meg bag he/tne ryg
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oc derfwes ey at vplate mine ©ghon for tliin æres andl, oc ieg

astu/ider at hores vra henne. leg bedhcr, hedher he/me, æræ he?tne,

huræ kan thu borlkere sodha« modher met hedher? oc vmwel

vm hon ginge iram thusend sinne vm daghen, skulle hoyi ey bort

vises. Her, hor meg He/re, for thin godhet oc for thin kære 5

modhers besynnerlig hedher, thy at sosom ieg teer Gudh thin

hymmelske fadher teg vor forswar, so teer ieg teg thin kære

modher til mUi hielpere, at he«ne (okkehg oc anamelig mektehet

skal vpfylle mi« vfulkowjmels. For ihy o forklaræ visdowj, akt nw

thsn æræful modher, skodh Ihen soteste modhers oghøn so/u lo lxxxvi*

bedher for oss hoss theg, met huilke oghøn hon skodde theg so

tokkelig, tha hon bar teg i sit skød, skod hejjne rosenkinner,

soin hon lagde so lit til thin andl aff modherlig kerlighet. See

hejtne helghe loppe, met huilke thu kyst so ofte hans benedidhe

mwn ha?js ski«ne?ide oghon oc anner ha/is ledmodh. See Ihe 15

hænder som teg gørdhe tiænist oc Ihe sotest oc helghest spøn-

ner som teg gawæ at dii. O millest søthet, ihet ær ey loflig at

tha (thu) seer oc thænkker thetlæ, at thu skal tha neghe so stor

modher noghe/, som fødde teg hywime^ig/« Herre, oc gaff at dii

oc fostret alt til thu kam til vegst, mi«nes alle the tiænist oc be- 20

wilses som thu tog atf hc/«ne i Ihine barndoms aar, tha hon

hiolt teg lystelig barn i sit skød, oc thu vende thinæ leende oghon

til Ihen mille modher oc tog henne i fawen me^ thinæ lysleligest

arm oc ælste he?ine mest for alle thing, minz oc alle the drøf-

uclse ther hon ledh i sit modherlig bryst, tha hon stod vnner 25

korssei aff stor onkels.
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Aff iomfni IRarie drøfuels.

oss Jhesu korss slodh ha?<s modher! o ord al fult met onk-

els, thy æn logh, o mine inwole, at so mil helers drefuels

oc pine som hængde pa korsseif skulle røre elher, men tlia aff

5 besynnerlig ræt qwæmmer oss, ther stu^idom vare i store synner

oc nw æræ vi ledde til lyset me^ iomint Marie hielp, at enke

he«ne besynnerlig aff innerst hierle som slod hoss korsse^ och

iholde vsielig sorg for sin søn pint pa korssef, thy at (het ær

rætwiss, at vi onke henne, aff huilken vi taghe so ofte hugswal-

10 cis. Oc æn at vi kunne ey enke he/j,ne som oss tilhør, Iha skulle

vi ligevel draghe hevtne sorg til ami/jnels oc trolig vpwæk vor

hiærtews gudhelighet, sosom vi formaghe. Thenne milde modhers

store drøfuels oc græd, som oss ær vku/tne, skulle vi fa at vethe

aff the drøfuels som oss æræ vittherlighe, thy skal hwar ælskere

15 spøre seg sielf at, vm han saa then som han ælste meghet saare,

antwordhes smælig til dødhen, huræ stor drøfwels han finge ther

aff, æn tog at then som ey ælsker, ku?tne the? ey begripe.

The^tæ skal mil hug belænke, oc ther aff skal vordhe meghet

troende, hwaQ)som seyies kan aff he/jne sorg, som for alle dø-

20 dhelige mænniske ælske? oc søræt, tha ho/t saa sin kære søn

demd til fulest dødh. O Maria, hwat hiertens sorg hafde thu, tha

Ihu stodh hoss korsse? oc sa Jhesum thin benedide liffs fruct so

hænge? Sa^nelig skæl seyier the? oc rønels prøwer the? oc kær-

lighetz magt vinner the?, at thu drøfdes møghe?. Thu drøfdes

25møghe?, thy thu ælske? møghe?, oc thy at vm enest thin søns

pine aminnels gør manne gudhelig mænniske aff stor ønkels megn-

løss, hwat gørdhe tha ha?is grymmest pines nærwærels i henne,

som hannom fødde verdens heler, tha han tolde pine. Vm thenne

pines aminnels ær so hedh i søndhe mæ^jniske hiertæ, o huræ stor

30 mon hon tha være i helgest modhers hug! helle iomfrw, vi see thet,

at ee thes meer nogher hawer rønt kærlighet, oc huræ møghe? mere

nogher ælsker sin kære, oc huræ møghet ha?^s kæres næruærels ær

hannom hedherligher oc lysteligher oc nytteligher, so møghe? vor-
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dher drofuelsen thes mere, vm nogher mysler sodha« sin kære.

Men iegh tror sa/niclig Mon all twiiiel, at Ihin kære søns nær-

uærels owe/gik aile dodhclighe mæ;(niskes næruærcis owtTvelz i

alle nadh. Seyie hon oss for thy modhern, vm ho« hafde sin

son i so sloor kærlighet, at hon kiwnie glædhes aff lie/aie beller 5

drofwes, gaa seg m\ kam mit i blant oss oc swar oss so met

lewendes røst, bort mct legheme«- oc næriiære/td/« met anden, oc

seyiæ how so: han som verde(s) at vtwælc meg sin edlimygh

liænist qj/*nne all nadh seg til modher, ha» sammel trængde mit

hiertæ til seg met hetesle kærligh, so at m\n and ku?jne ænge/t- 10

slet faa glædhe heller sorg vten afY ha/(?jom oc i hayj?(om, thy at

ieg otte all thi;jg i ha/i«om, oc hans kærlighet var meg all verld- lxxxviu

e/iS ful rigdom, min siæl var ther hwar Jhesus var, oc heller

lefde ieg i havoiom æn i meg sielfT. At see hajinom fogher for

alle mæ»niske«s sø?2ner var mi« hiertens frogd, oc at skodhe 15

ha;js guddom var meg lystelig sethet, at tænke vm haunom var

meg glædhe, at tale vm ha?inom var meg søtest hugsvpalels, oc

at børe ord aff hans mwn var meg søtest orge«. Han var

hicrtens spægl oc mi«e ©ghons tilsyn, oc ha« var meg alt goth i

hymmerige oc iordrike me^ hans ønskelig næruærels. Tlia ieg saa 20

thenne mi« enest søn, mi« hierte/ts dyrest liggende fææ so for-

smælighen oc hængd pa korsse^ me^ røwer, tha var then syn

meg so grætelig oc pinelig, at ente kan Iher ved lighes. Min

siel pintes aff drøwels, mine modherlig inwole serredes, oc alle

mine been togh til at doø me^ ha/i?jom, all mi« magt vort bort, 25

oc sin gik fræ meg oc vseylig stor iammer ncdher trængde meg,

mine taræfulle øghøn lykte ieg hop, oc ieg saa mi« kære søn vp-

hæ/igd, oc ieg formate ey at hugswale ha«no«i i noghe/. Ieg sa

nedher oc saa met stor drøwels Iheni som mi« søn grepæ oc

pint so grymmelig. O huræ stor angher oc drøfuels hafde mi« 30

siæl i sek, o huræ storlig hon pintes, mit hiertæ var bort, thy

at ha« tog meg hierte^ bort oc hiolt the^ korsfest me^ seg. For Lxxxvm*

moghef rop oc græt myst ieg røsten, at ieg ku«ne næpelig thale,

ieg fek vonsk aff sorg oc fiol nedher aff angest oc tha iec fek

noghef styrk igen, talet iek thesse ordh oc thes lighe: o mi« andz 35

glædhe oc frøgd, minæ øghe«s lys, forre saa ieg Iheg me^ hierl-
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e«s glædhe, men (nw) met sterste sorgh, a vi, a vi, hiiræ enk-

eligh leg seer teg nw hænghe, o half min siel, o min liffs ene

hop oc hugsvvalels, ieg bether tag bort then drøfdeh'gest modher

met teg, thy at ieg attror meghe^ at døø, ieg ka« ey længer

5 lewe vlen theg, søtest søn, thu skal ey owergiwe meg, vte^i

lag meg me^ teg. O ho giwer meg thei, at ieg skal døø for

theg! o sønløs modhers sorg, ther ænge/i sorg kan lyghes, o

drøfde modhers forlatels, for thy at ieg seer haimom^ døø, i hiiil-

ken mit liff oc all mi« helse ær skikket Tha Ihenne drøfdeful-

10 lest modher frawiførde Ihesse drøflig ord oc the?e lighe, tha hug-

swalet sønnen modhern nogherledt« glørømende sin eghen drefwels.

Tha ha« døde oc gik fræ meg, gaff ha/t meg loff oc antwurdhet

meg then discipel som ha« syndherlig ælskef, tha som modherlig

hiertæ vnfek søns røst som thalet oc drøfuelses swerd genomgik

13 troligest modhers siæll, løfte ieg vp mi« he«der oc attrod aff

hiertens begereis at taghe pa mi« kære søn, at ieg matte ther aff

Lxxxix foo nogher lise a mi« sorg. Tha som ieg hafde ey a/mct hug-

swaleis, kyste ieg the^ blod som flødh vt afT mi« søns saar pa

iordhen af stor giri, so at modherns andl gørdhes all blode aff

20 dødhe søns blod. O vm (thu) hafde seet i then ønkelig stU7td

sø«ne«s vselhet som pintes oc hafde ønk ower modhern oc mo-

dhere«s sorg som græd for sin dødhe søn, oc søwnen som sote-

lig hugswalet sin drøfde modher, tha hafde thu ey gitet hørt eller

seet ihet vten i«vortes ønkelses saar. Ther efter ha« var dødh

25 oc toghes nedher aff korsse^, o met hvs^at størst tiænist ieg tog

hans arm som hængde nedher oc lagde thenne dødhe søn i mo-

dherlig skød oc tog ha««om i fafn aff modherlig kærlighed, ieg

vette dødhe søns andl met græd, oc ieg røktet ha«s ny saar me*

idelig kyss. len ønkelig Ihiwg, ieg skodde miy* hierte«s liff oc

30 see han var dødh, ieg skodde igen oc igen, oc ey var røst heller

sin, ieg talet til ha««om oc ha^i swarer meg ey, ieg ryllit aff mi?*

hierte«s græd, thy at Ihe stodhe hoss meg som ville bortaghe mit

dødhe liggende fææ oc iordhe ha««om. Tha græd ieg oc gaff

iermerlig røst, oc mit hiertæ gaff seg for drøfuels, tha the ville

35 taghe min kære bort aff mine arm. Ieg lagde mit andl til ha«s

LXXXIX* andl oc ofte tog ieg ha«s andl i melle mine he^tner, skodde ieg
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Ihet tit oc græd, thy at ieg var vpfylt met beskeliglief, oc ey var

Ihen Iher Ihe^ skelle heller hafde enkels ower then enkelig mo-

dher. Ther efler al min søn var iordhef, leddes ieg hiem met

slor drefvcls, men i ha?ts vpstandels, tha ieg saa ha;i/jom so

æræful, fek ieg fwl hiigswalels oc so gik drofuelse/ts maleriæ i 5

andeligh glædhes materiæ. AU her til ær iomfruns ordh.

Sanneligh vi som Ihe/tæ gite ey hørt vten grædh oc sorg,

vi nødhes afT stor onkels at bryle thin thale, vi som ønke leg, o

mille iomfrw, aff innerste vore hierte invole, o huræ hort ær Ihet

hiertæ som teg enker ey aff i/jnerst, huræ ille æræ the eghøn lo

lerke/ somi teg seer so græde?ide oc kuHue ey græle, huræ koll

ær Ihet hryst som ey kan drofwes aff thesse thi/jg! o Giidh gawe,

at alle vore been malle vmwel sammel deø me;^ theg. Velsignet

vare thine arma, i/tnen hwilke ieg seer thin kære søn lagd, oc

benedide være thine rosenkinner! veZsignet vare thi?* modherlig 15

bryst som hiol so slor sorg, ower huilket ieg seer nw mi« ku»jg

lagd me^ hiertews eghen! o gul sæng vtwal for alle fielsbeentron

oc forgylle sæte, som var gømd til then stund, oc ho« skulle vp-

holle lifse?is gerer, som Iha myst sil lifT. Men hwal skal ieg

seyie, vm ieg staar for teg nw, millcst modher, me^ taareful hug, 20

Iha bedher ieg leg oc moner i vor Herre, at Ihu bydher meg

thin kæræstæ liggende fææ mi« ku«g oc herre pint oc død for xc

meg i then scapels som ieg seer hannom nw me^ tænkelses eghen

i tit sked vnder korssejjs træ bleg oc ful me^ bionet, at then

sa?«mæ onkels oc sorg som teg war giwen legmelig oc fræmst 25

sosom modher gifwes megh andelig oc mi«nelig, sosom sømmer

vsel synder. Giff meg mi?j- helere, byd meg ha;*«om som ieg

ælsker, thy at ieg kan ey længher bidhe! O m\n siæl, lag then

kære aff sin kære modher oc bewis han^jom kærlighetz oc onkels

tegn, o mi« kære, mi« helse oc min frelser oc mi« siæls æræ, 30

see nw vendes ieg til theg aff helest kærlighet oc hawer draghen

meg allsammel fræ alle lhi?ig oc alle mi« siels krafler æræ sa>«-

melsankke? i iet, oc seer gerlig me^ all vin oc arbegd so møghet

som noghersin møglet ær ha««om som kær ær sees aff sin kære.

See mi« kære, mit hiærle«s kammer vplalhes lil thenne rest oc 35
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allror at taghe teg i seg, alle mine begerelses skedh vtspredhes

(so) til teg nw, oc lystes sosom then rose som luet ær aff næt-

te?iS frost sl<ynner seg at latæ seg vp til sole«s skin. Min siæl

som vermes allsammel aff ælskog vtrækker sinæ arme oc leper

3 gladhelig i modh teg oc tagher teg i sin andelig fafn i blant fal-

lende taaræ. Eya, all min helse oc so met sodha?t bræ«nende

XC* begereis oc hetest kærlighet tagher leg teg nw i/men mi/t siels

arm oc vmfagner teg. leg tilfeghes leg met hedher æræ oc loff

oc tak, nw bedher ieg teg vm Ihine inwole, at Ihu ey later thenne

10 dyre dødb være vten nyt i meg, men bin meg som nw ær taghen

til thin nadh (so) kraftelig til teg, at ey medgo«g oc ey modgong

skulle nogher tid skille meg fræ tegh. See mine øghøn skodhe

okte thin bleg andl, all min siæl som ær smæltet aff thin kær-

lighet kysser okte thinæ blodughe saar, alle mine krafter oc magt

15 fødhes afl thenne taarfull pines fruct, thy at vnder he/tnes skygge

som ieg længe sidhen attrod siter iegh, oc nw ær hewne fruct

sødh min strube, oc ey vwerdskyllelig, thy at ma«ne æræ som

glædhes aff there løfnes renlighet, somme trøste aff there manne-

folie verdskylle, heller the glædhes aff there store oc mektoghe

20 id, men hwat ieg! sannclig all min hop oc hugswalels hænger aff

thin pine oc aff thin(e) store oc dyre verdskyllæ, sosom Ihu ene

vest, thy at thu betractet min faltedom, oc for thy ær thenne

Herrens pines aminnels meg gemmendes i mit hierte oc fulføllen-

åis met ord oc gevninge met Gudz nadhes hielp oc hans pine

25 skal vphøfues met (all) hedher oc æræ i mit hiertæ. O kung

xci ower alle klinge, oc herre ower alle herre! huilken min siel

nw vmfegner met troens øghen so plawen oc pint. Vn meg, at

ieg ma vordhe wærde at se teg ewi?inelig in hymmerige, hwar

thu sither æræful oc høgh ower alle hymmele pa thin fadhers

30 høgher hånd, men oc thu helle iomfru, millest modher, som stod

hoss thin søns korss oc told drøfuelses saar sarlig i thin siæl

oc var røøgiord aff hans blod, oc thu gomde hannom ene ful-

ko7nmelig troscap alt til ænne, oc skilles vedh thin søns graff

met størst drøfvels, mille iomfrw, ieg dragher teg alle thesse ønk-

35 elses saar til aminnels for ien besynnerlig æræ , oc sosom ieg
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vnfaar teg hedherlig modher aff gudhelig kærlighet i melle min(e)

hiertens arm oc ledher teg hem oc fogher meg til teg me^ onk-

elses laaræ til ien lighels, som fordowi var giord i genom Jeni-

salem port, so skal min siæl oc alle ewi/tnelig helses discipuie

siæle taghes aff teg, misku«dz modher, i vterst slii«d, tha Ihe

gaa a(Y kroppene oc ledhes til then hymmelske Jerusalem mef

glædhe, Amen

!

Theil først bogh gudhelig risdoius æi* iiw vte.

Cliidh håwe lolT!
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HER BEGYNNES ANNEN BOGHEN

Aff niaiiue hanne Tiidcrlig kæiidom, oc discipele.

Aff ii^teligest tisiIoiu pa mænuiskeiis regue, som ær at wethe

at doø.

5 len stakket uytelig reghel andelig løfnes.

Huræ Christus skal taglies gudhclig i sacrament.

Huræ gudhelig oc ewiunelig Tisdom ær lonende al tid aff

al hierte oe all siæl.

Lærdom, huræ forscrefue thing moghe draghes til predikeu

10 oc løsning, oc huræ manne tro mæuniske moghe fæst gudhelig

visdom, oc huræ the skule foruyæ seg idhelig i hennes kærlighet

met uogher dagligh oc lætte id.

Mannefol fruct gudhelig vepjsiguelses som Tisdoms discipele

verdes at faa aff hennes festels.

15 Aff manne hanne vndherlige lærdom, oc aff manne hanue

discipele.

[I En gire visdoms discipel søkte efter alle gammel mænz visdom,

(å oc haji ransaghet nafnku^me mænz lalæ oc altror at vethe

klogscap i the lale som seyies vm lignels. Ville ha« oc velhe løn-
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lige thi/ig in pronerbiis, Ihel ær llia noglief seyics oc a«nel vndcr-

slas. Han gaff sil liiærtæ lil at voghe i dagning til then herre xcii

ther haiinom gerde, oc bad haiinom edmjglig, at han skulle ey

latæ ba7i7iom faræ aff thenne verdhen, fer æn ha« kam til san oc

hogst vishclz vnderslandels, oc Iha foor han aff studio oc til stu- 5

diuwi, oc spurde giilig æfter Ihet han allrod oc kuwne Ihe^ engen

s[et fijine, men han pafan Ihes konstes billet. len tid synles

hawjjom, at ha» saa ien giilsfiiwe meghet viid oc pryd rae^ dyre

stene, oc ther vare mæstere oc studenter i alle konst oc kloghet.

I then sawime skiwe var byghet Iho hecm atskille, oc hwnr there 10

hafde sine docfores oc discipel, then nedhermer hem. sum herde

lil bogelig konst oc til lægfolks konst oc til manne hanne philo-

sophos, hafde ien vlale hop Iher lekte mestere i hywimel tegn, i

sin astrolabio, tbe^ ær i slern konst. Ther betractet lilT læghi

moghe^ subtilig llii«gs natur. Geomelrici. Ihe^ æræ Ihe Iber mælæ 15

iordhen, Ihe studere at mælæ iordhen oc hywimelen. Musici. so«i

ku/jne konst i alle hanne sang oc i alle ha/me leg som gar efter

sang. studeret at resle skulle sammel lydhe, oc hwar konst be-

tractet \het Iher horde lil. Lægi som læghi herde til, oc ger-

nings mæn ewet hwcr sin gerning. Sannclig alle thesse syn(t)es 20

al hawe sosom ien skyl for Ihere andl, oc Ihe arbegd me/ swar-

est hele, the vedherq\Aæktc(s) aff ien soth drik huilken som ey

kunne shk there te(r)st lilfulle, men hon fedde ien terk oc gerde xcii*

al torsle ee meer oc mcer. I huilke scolæ tha forsagd discipel

hafde stannen nogher slund oc hafde smagho(l) henes dryk, be- 25

gynnel ha« at foo væmmels, oc for then sag vedhersagde han the

scoler oc gik til Ihen annen hecm, tliy at then heem var meghei

fogher oc orneret met mannehanne vndherlig maling. Tha han

slod for derren, fan han ien heglidelig scj-?ft screwen owen for

dorre^i: the/læ ær thenne helle scrift sanhetz scolæ, hwar ewin- 30

nelig visdom ær mæsler oc kændom ær sandhet oc ændelekt ær

ewinnelig sallehet. Tha han hafd lest the^tæ, gik han snarlig i

Ihen scolæ oc allrord aff al magt at vorde Ihess scole discipel.

The doclores oc sludenter, som vare i then scolæ, vare i tree

skikkels, somme saad pa iordhen hort ved derren smaglese oc 35

hafde Ihe andl venl lil vt wærtz thing. Hwærie sole ord som

9
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gi?ige afT visdoms mwn vendes i there inwn , a huilke« visdoMis

drik, Iha the vare drukken gørd, syntes Ihe vtrækkes sosom blest

fulle, so at tiie vpreste seg gensten til høgbferdh. Tlie begeret

Ptlate dom oc verdhe nafn oe iratngong^ oc the ginge ower seg

5 i store oc vndherlig thi/ig. The aktet enest at vethe the thi/jg

ther ku?tne vethes, aff there mwn gik sosom klegnnest miol, oc

xciii the sawimei sat subtile thing. There rest var sosom lyde?jdes main

eller cymbal legh ther klinner, som rerer mæ?tniskens orn , men

hon kowtmer al minzst til hiertet. For there eghen lekte oc

10 spruHge diæfwle sosom sorte blomæn oc salte for them okte

hedhers sædh oc mæsters sædh. Somme lothe the see gul oc syllf

oc moghen eydom, somme førdhe the i long koper oc vel lydde,

oc satte pa there howe^ fogher almyss, oc the lote them hawe

framgong til hegher stat som the begeret, huilke kaste rykklin

15 ower sek oc nikket me^ there howei^ oc vtrækte there fingher oc

ville ku/igør alle sin visdom. So studeret the visdom oc løfde

vviselig oc vort klogelig daaret aff dyæflen, oc them var alle iet

arbegd oc akt, sosom ær at ga vp oc synes, thy at for then sag

studeret the i studio, at the skulle hawe thes større frihet ther

20 efter at gøre kroppens rekt i attrols, oc at the skulle hawe Ihes

meer øfne at gere hwat the ville vte« genseyels, thy at ho rædhes

ey at redhe en rydende løw til vredhe? Then discipel han tog

til vare i then sama heem ien vnderlig thi«g, som man malte vel

lee al, thy at Iher fiol nedher alf hymmelen sosom ien sylf bold

25 oc lop i melle them, huilke« so7« kam alle see til be^ine for

hejtne fagherhet oc dyrhet, oc the ælskcd oc attrorde hæ«ne alle,

thy at hon gaff alle som hewne hafde hedher oc æræ. Tha som

xciii* ien doctor i blant the a/tner oc ower the ajiuer hiol oc fek ihen

bold i sin hånd, oc ther aff var hans liwd ower all verdhen oc

30 hans lærdom skinde klarest oc besynnerlig sosom rosæ vten torn

oc sool vten sky. Manne soghe the;ftæ oc finge awnd til hannom

oc freste i alle mole, Ihc ku«ne taghe then bold fræ hannom

aff hans hånd oc kaste til ha7*»om nw hwasse skodh oc nw hord

sten oc tha fiwge the ænge« framgong, men the pintes i seg

35 sielfwe vndherlig mole oc vorde skodden aff sin eghen skod.

Thenne bold tha hovt lep i mælle them, the som hoss vare gafwe
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sek vin vm ey so gripe (hen bold, sosu?« at sla lierne aff len

anncrs hanti eflcr Ihere l'ormoglio oc gripe hey*ne, oc beiiise al

icn aiincn hafdc ey hc/jne oc the cy vlfollet he/me so, soso»t Ihe

invofuot hc/ine met sowimc swigligliet, oc thes værre Ihijr var i

blant llietn vnfilu-rlig Irædlie oc rop oc genwcrdchet a(T llien bold, 5

so at maHiie so«i the^ iiorde log thel (il myslyki oc læddcs moglie/

Iber vedh, Ihy at ey finge Ihc so framgo/(g so som the glæddos

tber aff, at the kamrae student til sa/Hmel oc disputere, men somme

gorde daræ at thera , tha the stridde so inhyrdhes oc hwar gik

araot a/tnen, oc stridde sosom kokker. Oc Iha discipulM*- spinde lO

af them sohi vmkri?jg stodhe, hwat v/jder ihet var, fek ban swar

alT ien, at then (syif) bold betegnet then hæile scrifles klar sand- xciv

hct ludelig oc vkrænkeligh, oc han laide thc/tæ til: thenne saudhcl

ledhes ey efter so kloghelig afT sowjme som nw æræ til , sosowi

ho7i modstrides, tha som hwer synes (ey) al arbegd for at foo 15

hejjne, men ha/t lagher til aff all sin magt at provve (me^ dis-

puleren,) at ey nogher anner (skal) hiiwe he«ne. oc Iher aff akter

(ha/() al vphoghe seg sielff oc ncdher trykke annen, oc ther aff

vorde dispuleren oc vnderlig ny salz, som heller dragher til vnner

æn them lil gafn som Ihem horer, thy at sandhet som Ihe skulle 20

vplale skyle Ihe uie^ nogher træde oc genseyels, oc me^ nogher

ny oc vkænne gloser oc for fofæng æræ, oc at the skule synes,

gorre the sandhete« merk. Oc for vlen Ihe/læ , ma«ne alT

them som snarlig ville kæ«ne andher the^ som the hafde ey lærd

i gerni«g men aff tiggels , oc there lærdo?« gik ekke aff lefnef 25

oc god id, men aff ene stadfeslels, thy al the forsmade belle

fædherns begher, som fordom var nydendes tha reghelbu?<nen lef-

ne/ bleff i sin magt oc gudbclighet bief i sin grote, sosom var

collaUo/jes pairiixa oc ander gudhelighet Ihcs lighe, h^var gudhelig-

helz grumvol oc andelig vishet oc al fulkommelighetz sum holks, 30

huilke som draghe uiæ/inisken til a/jger oc røwels oc lil at kæ??ne

seg sielff oc lil gudhelighetz fornyels, oc the vende sek til the«

scrifft som tiænte til hedhers begcrels, heller Iben som ku^jne for- xciv

tiænæ pæ/mi^g, oc vm the soghe sUi«dom i helle fædhers begher,

tha gordhe the Ihet elike, al the malle (fa) nogher ny gudhelighetz 35

nadh. vlen at Ihe malle thes bælher fa ænde pa Ihe^ the hafde

9*
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akt, oc the begeret at vpheghe sek sielfT fofængelig heller fodhe

sek kostelig, oc the akte(l) pa mænniskens Ion, or so Ihes (verre)

vanhopct Ihe aff scg sielfwe, heller the ælske^ Ihere næste ineer

æn them sielfwe, heller sa/tnelig the mente seg at være (ower)

5 sin forfædhein, oc them var enle vm gudhclig id, oc for thy lote

the the bogher som hiolle purest sandhet forfares aff forsywjmels

afl gammelheth, oc the nklct eneste p^edik boggher, oc vm nogher

vare sodha« at the vpfylle Ihere eghen pæy^nijjg sæk, them løste

(ihc) cwer met stur vin oc kopte them dyre. The vsle glemde

10 sek sielfwe oc vare sosom iel (ighen træ Iher fult havver lof oc

engen fruct. oc lit fruct gorde the i folkit, thy at the vare nog

righe i ordhe^js loff, men (he vare vfrnrlsayHmelig i gudhelighelz

fruct. Ther ower somme afT ihet samme først discipeles tal, tha

the finge prelatedom som the akle vppa, vorte the høwesk til lef-

15 net oc sedher for {næ«niske?iS oghø«, oc toge pa sek sosom iet

heilet veyelz skrompelighet, men the vedhersagde thes dygd, thy

xcv at the spurde efter Ihere eghen fridh, men Ihere iefncrtstCMS

helses oc siæles frid gør(d)e the moghei forsowanelig oc løselig,

oc toghe seg vænner som hiolt met them oc røkie ihem meer æn

20 ræt var, vm hwes ynne oc hielp the derfwes til at stadfest sin

styrels til en tid, huilke som vare blindgiordhe aff there eghen

kærlighet oc the soghc ey then orm som forlæret andhelig liffs

inwole, men enest hafde the vmsorg Iherfore, huræ Ihe matte

hawe iet høwest lefne^, som nog var enesl til helsammelighet, oc

25 most then lifaklege and innen til. The sammæ forderfuet nogher

avgudh som vare salle i væghen, men tha toghe the cy bort Ex-

celsa, for thy at (vm) nughe? skulle rættes , aff huilke« them

kunne timæ noghei vodhe , heller Ihe ræddes, at the skulle

vorde ther fore vigielwe, heller oc at the kuj/ne ey lægge

30 Ihe« fræ scg qwæmmelig met skrømpt, tha ville Ihe ihet ey sielff

gøre i sin eghen persona;, vtcn antwordhet Ihe« sine vicarie, oc

Ihe lhi«g som the malle bryd ncdher sosom kampæ met ien

Hngher, them anlvordct Ihe somme Pigmcis, the« ær skærtling, at

the skulle Ihe« gøre, men tha the soghe then ærænd var Ihem

35 palagd ower Iherc magt, owcrgawe the Ihe«, so at the gørdhe

ther enkle lil, heller oc mi«ner æn som burdhe. Tha so»n for-

nefnde forma/tne oc styrer soghe so mærkcliglien fal i sine vn-
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derilan, Ih.i ville (he [het forbædher vfcn sine eghen arbegd oc

bødh Ihem møghe^ oc lagde Ihem ineglie^ tyngsel vppa so;« Ihe

formale ey at bære, men Ihe ville ey lætte them met sin finger.

Oc lliere vndcrdane gordes Iber alT Ihes meer ilherdugh(o) oc

vvilighe, oc sagde at Ihere brodh var for p;elalcr«cs forsum mels, 5 xcv»

thy at the for«e//ide vare ey the forste som fore ower hawcf til

at nedhtjrsia finne oc ey the forste som stridde i spissen, men Ihe

toghe seg vællelig the Ihing som hordhe til hedher oc nyltelighel

00 værtz gafn, ey aktendes sosom thet Iher vmogligt ær, at

vgudhelig mæ«niske ledhcs ige/t afT enest ordh, vten heller met 10

godhe gerni/ige oc lofnetz eftersyn, Thy at vm (hen huginodh oc

biæll som the kommæ met. oc then slor forlæri;ig the gøre, vare

borllagd, oc the som ander ville rætle hafde seg enfullelig oc

odhmyghelig oc modhelig, oc vm the gawe sck sielfwe først (il

alle the thi;ig i ord oc ge/ni«gæ som the nodhe anner til: sa«ne- (5

lig tha finge the møghen framgojig i (he^e ærænde, men for (by

a( the plegde at seyie meghet oc gøre litit, grepæ (he sosom ien

orm vm ien skree haal, oc ey at enest fræmmess the ey,

vten daglig se (he sek helle (il værre, oc alle forsagde vare aff

(hen første studentz orden i then a?<nen heem. — Men (he som 20

vare ad (hen anne;* ordhen syn(es at blifiie i the/e eghn stat,

men (he tridhi (he sate tilsammel nær ved mcstere« oc drukke

belsaj/dig visdoms va(n , oc gørdes drukken aff hans mwn, so

s(orlig at the glømde sek oc alle anner, oc (he hafde sin akt

owen til met hier(æ oc hug øghøn oc andl, oc vare the nogher- 25

ledhes sænkt i gudhelig skodelses oc sø(he(z dyp. The skinne i xcvi

thenne verldcn sosom stiern hymmelen, oc the brænde i sog oc

gawe seg vp at sosom let bræ//nende bluss oc vptænde there

iæmcrjsten i Gudz kærlighet, oc sodhan æræ nytcligeste til pre-

latedom oc til kirke/<s styrels, (hy at (he varæ vndherlig ma(e 30

pryd met Gudz nadh oc ærlig ma/tdom.

Tha Discipulcn hafde grandelig be(rac(et the/(æ, vndre( han

storlig hwat Ihet skulle være, oc mest (her aff, at aff thewne

sammæ sandhet skule fodhes so stor vlighelighet , oc ha« vnder-

stod ien rost som sagde ha/ujom: the (re ordhen som Ihu sost 35

æræ tre mote at studere oc kæ^ne (hen helle scrift, then forste
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mole ær legmelig soHi Ihe hawe, Iher vel forstå scriflen vlen and,

hnilke hiiræ møghet meer Ihe æræ lærd so meghet mcer hawe

the hogfcrdh oc æræ seg skadelig oc ander, huilke ey sporæ

etter Gudz loff heller sin eller anners vprætlcls vten sin from.

5 Then a?inen mole ær siæ.Ie/<s, oc hør Ihem (il som met enfolle

oghe letæ efter the (hi;(g i thcre studeren som æræ, behowelig til

helse, men thog forsyjiime the at gøre miskundelige ge/ni«ge oc

aimess oc at efterfølie hwerste^ the bæther andelig gawe. Then

tridhiæ (mote), sum ær andelighæ, oc ær thcres som afl" all hierte/is

10 begereis giwe seg me^ all sin magt til the Ihi/jg sowi horer

til fulkommels oc legge møghel vin ther vppa, oc sosom there

xcvi* vndersta/fdels vpfjltes aff vishet, so oc vpfyltes there siæls kraft

aff gudhelig visdom, oc sosom the fræmdes i sandhetz vndersland-

els so oc i høgst godhetz kerlighet, huilke som smage oc see

15 huræ sod H e/ren ær, som them oc ånder styrer til ien godh

ænde vm then helle scjift, oc ey thess mi«ner Icdhes the i/tvor-

tes alT Gudz and. For thy owergaff discipMl«« the ander, oc altrod

at hawe heem me^ Ihesse oc gifue seg alsammel til thenne sagtne

oc høKSte visdoms studium.

Cnpituhim srrtiniitim.

20 Aff nylleligcst tIsiIoiu dodhelige niæiiiiiske som ær Tetlie at Aøø.

Itfl
^" ''"^ mænniske allro naturlig at vellie, o ewiwnelig (^oc

illJ hegst) visdom, i leg, alle Ihi/fgs høfdi/(g! æræ alle vilihetz oc

visdoms liggenfæ gomde, oc thu hawer all konst oc visdum oc

forseer all thing. Ther aff bedher ieg teg aff gire hierte^js attraa,

25 at thu skalt vplate meg [h\n visdoms liggenfæ oc helle mænz vis-

oc dypest maleri.

\isdoinen swaret: Thu skalt ey smagge høgh thing, min

søn. men rælz, hor meg oc ieg skal kænne theg nyttelig kæn-
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dom, ieg skal giwc thcg ien vtwal gawe, oc mi« lærdom skal

vare lith li(T. For thy vil iog bcgy/Mie Ihenne hclsaHiiig lærdom

afl' Gudz rælzel, som ær visdom bcgy«ncls, oc icg skal læræ thcg, xcvn

huræ (ma/j) skal doo, oc llier efter liiiræ han skal lewe, oc Ihcr

efler huræ thu skal laghe meg i saerament, oc iher efler huræ 5

Ihu skal Iowe meg all' ren hngh idelig.

Discip«lMs swarel: O min ht'/re, the/læ ær [hct iegh altid

begcrel oc sokle efler. O Gudh gawe, at ieg ku?ine Ihcsse ærlig-

est oc nyleligest konst, sosom ær at deo salige oc at Iowe vel,

oc at taghe leg gudhelig, oc Iowe teg qwæmlig. Hwat ville ieg lo

meer alspøre, men ieg bedher teg, segh meg hwar til dwr th^n

lærdoMj. som ær at vethe at deo?

Ther til swaret Visdomen: Thenne visdom sosom al vethe

at deø. ær meghe^ i alle mote nytteligest konst, oc sæltes for

alle konst. Sa;*nelig at vethe seg at være dødhelig ær alle al- 15

mæ;(neligt, men ænge?j ær som altid løwer, men faa skal thu

ri;/ne som hawe vittehet til al døe, men [het ær Gudz storste

gawe, thy at hawe vittehet til at døo ær at hawe altid hiertæ oc

siæl til hymmeyig, at ee nær dødhen kommer, hitler ho7» then

ri'dhe, al ha?t skal laghe heyjne vten all gendraghels, sosom then 20

som bier efter sin ælskeligh stolbrodhers tilqwæm, men thes verre

fi;(ner thu i ma?jne renliwes mæ/miske soso?/i i fofængelighe

vertz mæ?(niske ma?ine som rædhes so storlig [henne dodh, al the xcvii*

ville næppelig mi«nes pa he;ine. The ville ey deø aff thenne

verdhen, thy al Ihe hawe ey nummen vittehet til at doø, the hawe 25

meghet fortæret aff sin tidh i fofæn laalæ oc skæmpl oc losord

oc i ander foofæng thi/tg, oc for thy tha som dødh<?n kowimcr

snarlig, oc for Ihy al ho« finner them illæ reede, griper hon vsel

siæl oc ledher he/tne lil helvel, sosom ho?*- lagde fordom ofte

bctzel vppa teg, oc ville bort ledhe teg ine^ sek, vm Gudz barm- 30

hcrtehet hafde ey slannet amot. Men thu hawer nw lal fofæng

thi»jg, fofæjig mæ«niske, oc akter nw min kændom som teg ær

meer gafnlig æn gwl oc sylff, oc ær for alle klog mæslers bøgher,

oc at thenne mi« kæ.;idom skal thes heler pamone teg, skal ho?i

altid være fest i til hiertæ. Thy nntvordher ieg teg Ihenne kæn- 35

dom vnder ien synelig lighels som leg ær meghe^ nyltelig til hel-
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sens begy/jnels, oc ær hon teg meghe^ gafnlig til alle dygde stadhe

gruwwol. See nw for thy ien manz lighels som nw deer oc

taler vmuæl met teg.

Tha Discipulws hørdhe the^læ, drog ban (sek) fræ the vt-

5 wertes ihing oc aktet met stor gra«gifii(.'lighet Ihen lignels som

ha/j7iom var forsæt. For hanwom var en fægherste vng manz

ligbels, som nw var komme« til at døe, oc han hafde enkte skib-

et vm sin siæls helse, oc han ropte me^ thenne enkelig rost:

xcvm dedzens lammer hawer belagd meg oc heluelcs drefuels vmlagde

10 meg, ve meg, ewimnelig Gudh, til hwat feddes ieg til thenne verdh-

en! hwi forfors ieg ey strags, læk war afflet i modhers liff! see

m\n lifs begy/inels var met græd oc drefuels, men nw ær m'\n

ænd oc vtgo«g met ønkelig rop oc græd! O ded, huræ besk ær

thin ami/tnels iel glat hierlæ oc vpfed i kræselighet, oc huræ

15 rædhelig Gudz næruærels ha/t?/om som ær vng oc slerk oc hawer

leksammelig frawjgo/tg! O huræ lit iek hafde Irod , at ieg skulle

so snarlig dee! Men nw, o vsel dee! fiol thu pa meg sosom

then ther liggher aa law for a/tnen , oc grep meg oc bant meg

met Ihusend bond oc drog meg met Ihek i iern bond, soso?«

20 demde men plægher at draghes til dodhen. Nw iæmmer ieg meg

for drefuels met vredhen hendher oc vil gern fly dedhen, oc ey

ær sted til at fly. Ieg seer vm til alle land, oc ey ær meg hielp-

er eller radgifuer. Ieg herer rædhelig dezens rost som roper

oc seyier: thu ær dødzens sen oc ey visdoms, oc ey rigdom oc

25 ey skæl oc ey frender oc ey venner formå at frelse theg aff min

band, ænd ær kommen, æn(d) ær kommen! hwat som stadfest

ær skal fulkommes! O mi« Gudh, skal ieg nw deø, maa ey

thenne dom vmskittes, skal ieg nw so snarlig gowge aff thenne

verlden! o dødze«s for stoor grymhet, ieg bedher, spar min vng-

30 dom, gør ey so gryselig oc fag meg cy aff thesse lys so vforset!

xcvm* Discipul«s horendes theitæ sagde ha« til ba^w^om: Min

ven, thine ord synes ey at hawe teft aff vishet, vest thu ey at

dødze[;i]s dom ær rætwis, hon tagher cy pejsonc oc ey sparer hon

nogher, men hon deler seg lighe me^ alle, oc hon missku/jner ey

35 vng eller gammel, ærlig mæn kæ?tner bo« ey oc mækteg reelz

hon ey, oc bon bortagber so vel rig som faltcg, oc vmwel ma^tne
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laghcs bort, før æn the ko/nme til ful alier. Heller meen thu,

at dødhen skal spare teg ene, oc dcrfwes ey at gaa i tit iord

bwss, 00 pyopheten æræ dodhe? Dødze/*s lighels sware^ oc sagde:

sa/jnelig thu æst ien swar hugswaler, oc tha lyde Ihine ord ey

pa vsnlllehet, men the æræ heller vwise niæ«niske som løwe 5

vmillelig alt til dødhen, oc giorde the lhi/(g so«i ær verd dodh,

oc rædhcs tha ey dødhen at være at hænd. The æræ blind oc

lige vskælle crealur, oc forscer ey Ihere vterst tidh, oc hwat hende

skal efter dedhen. leg græther ey dødze«s dom, men icg græter

Ihen vskykkelig dødze/js skadhe, ey græther ieg at ieg skal gaa 10

hedhen bort, men ieg græther mine daghes skadh som framginge

vnyttelig oc vten alle fruct. Huræ løfde ieg! ieg foor viil a sand-

hetz vægh oc rætiiise/ts liws lyste meg ey, oc vnderstandelses sol

var ey vprii«nen meg. leg var trælgørd i syndews væg oc fortap-

elses, oc ieg gik vonskelig veghe, men Gudz vegh vist ieg ey. 15

A vi! hwat gafne? meg høghferd, heller rigdo/«s rosn, hwat gaff

hoH meg! allæ the lhi?ig forgi«ge sosom spugge, oc sosom iet xck

bud ther snart løper, oc sosom skib som farer ower haff, bwes

vegh ey kan fi/ines, tha ihet ær framfarn, heller then foghel

ther flygher i vædher oc ær ænge« skæl til he?ine vægh, heller 20

som ien piil so/« skydhes til nogher ste^ Vædher skillis at, oc

ge/tsten lykkes ige?t at pilens gowg skal ey vedhes, so oc ieg, tha

ieg var fødh, begy«net ieg gensten at legge aff (aff) mine dagh, oc

ængen djgdes tegn formate ieg at tee. I min eghen vnscap ær

icg vpnøt, mit hop var sosom aghervld, sojn snarlig blæser bort 25

for vedher, oc sosom frodhe som spredes for bøllæ, oc sosom

røg som spredes for vædher, oc sosom hans aminnels som var

gest ien dag oc gik bort, oc for thy æræ n\v mine tale i beske-

lighet oc minæ ord æræ fulle met drofuels. Ther fore ær mit

hiertæ drøfd oc mine øghon æræ mørke. Hoo giwer meg the/, 30

at ieg skal være hoss the gammel daghe, Iha ieg var slerk oc

fogher, oc ieg hafde manne aar for meg, at ieg matte hawe

vedhet til forn the vnde thing som nw faller vppa meg i thenne

tidh. leg gaff ey vm limens dyrhet, men ieg framledde mine daghe

i fofængelighet. Sannelig ieg aktet ey lidbens dyrhet, men ieg 35

ventet meg at være fødh sosom ien vtam skow aasen i Affrica,
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xcix* men nw sosom fisk gHpes met krogh oc sosom fogle the gri-

pes i snar, so ær ieg gribben i ien vnd lidh, huilkei meg snar-

lig owe/kam. Tidhen framgik, ey var so stakkt'f sliwtd, i luiilken

ieg matte ey hawe fortiænt andhelig badhe, som ginge ower all

5 vertz IhiHg i sin værdh. Ve meg vsel, for thy ri/tner nw mit

eghe aff drefwels oc mine braaboor flyde aff vatn , thy at ieg

kayj ey kalie igen ihet som fram ær farn. O min Gudh, hwi

forglømde ieg Ibe/, hwi var ieg so seen, hwi lodh ieg som ieg

viste? ey, hwi fortære/ ieg so ma?(ne nadfulle daglie met lengsk

10 oc fofængelist tale, oc ieg forsymet meg sielff so storlig! O min

hiertens vseglig græd, hwi studere? ieg fafengelighet, hwi lerde ieg

ey i alt mit lefnet at doo! Eya, i alle som nw æræ her boss oc

seer mine vselhel, i som æræ vnge oc hawe æn nw quæm tidh, seer meg

oc akter mine vselhet, oc flyr other skadhe i mi?^ vodhe, fortærer

15 elber vngdowi met Gudh oc hinner elher tid met helle gernwtg,

at i skulle ey gere ligevis gejni/*gæ oc thole ligevis drefuels. A
vi, tokkclig vngdo/rt, hwi tapt ieg teg? o ewiwnelig Gudh, theg

kærer ieg min vselhet so«i ieg tholer, kaad vngdo?« halet straf-

fels o«-dh, Ibem som meg lærde ville ieg ey lydhe, ieg hadhet

20 san kændom^ oc mit bierlæ vil ey lyde [sjtrafl'els. A mi« Gudh,

ieg fiol i ien diwp grafl', ieg løp i døzens snar, bedber var meg

c al ieg hafde ey været fedh, heller at ieg b.sfde forfaret i modhers

lilT, æn al ieg forlære? then tidh so vnyltelig som meg var vnt

til syndbætri/*g oc vannød he«ne i hugmodh.

25 Discip?/I»t« sware? oc sagd: see alle deø vi, oc sosom

vatn drikkes vi i iordhen, som ey komme igen, oc ey vil Gudh

al siele« skal forfares, vten lænker at drage he/me igen, at han som ær

forvræghen skal ey- alsti;*gs forfares. Hor for thy min rost oc ger

synd bælrijjg oc vmvænd teg li! tbin he/re Gudh, thy han (ær)

30 godvilit oc misku«delig, oc vm ænlyft ær godh, the? ær nog til

helse. Thertil sware? for/*ey«de lighels: hwat lale ær thenne tale

som thu taler? skal ieg gøræ synde bod oc skal ieg vmwennes,

seer thu ey min hugs tranghet som meg træwgcr, see ieg ær so

saare rædh afl' dozers rælzel oc græsselig, oc see ieg ær bu?iden

35 met dødzc/is bond oc min hug trænges aff formoghel anger, at

ieg seer ey me? alle hwat som gørendes ær. Men sosom ien
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agherhøn gøres hugloss for døze;is angcst, Iha ho?t clæmcs i

bøgklo oc sknl rives i sønner, so gik all magt fræ meg, so at

ieg thænker enkte, vte» [het at ieg kiiwne noglu-r mote vnga dodli-

en, huilken ieg ka« Iha ey vnga. Dodze«s vold piner meg, oc

Ihen besk alskillels træ/jgor meg. Thenne liordhe doo skiller meg 5

at. O salig syndbælri/ig oc timelig vwjvænnels, Ihy at ho« ær

tryg! Ho som sille gifiier sek til syndplicl, han ær twyuel oc c*

vviss, Ihy at ban vedh ey hwat heller ha« gør syndbodh rættelig

eller swigelig. Ve meg at ieg dwel so lengc til at gøre syndbodh

oc til at rætte mit lefne/! O huræ lo/(g mi« bctri«gs forlæwgels lo

var, hiiræ ieg forglomde meg: godh akt vte» begynnels, vili vte«

gerni/ig tapte the godhe Ihing som iætte vare vten eflcrsporels.

O raorghen, morghen, huræ \ong vidi thii gorde, oc drog meg til

døze«s heluete met thi« tølri/jg, thu sweg meg oc ieg ær swigen!

Gaar ey lhen«e vselhet ower all verdhens vselhcl, pines ey hierte 15

ve/-skyllelig ower thesse Ihi/ig, oc nuu siæl særes. See alle mine

dnghe æræ framfarn, xxx aar æræ for lidhen afT mit allcr oc for-

tapt, oc the forfores onkelig, the fore fram so«; forsymeligh, at ieg

vedh ey vm ieg forlæret noghersin ien dagh aff alle thesse til

Gtidz helher oc mi/t nyttelighet i giidhelig oc dygdelig id, so low- 20

lig oc fulkoy/dig sosont ieg formalte oc burde, eller vm ieg nogh-

erlid beuist mhi scaper lokkelig tiænist, heller so kær oc anam-

elig sosom mi« slat vlkrewer. Ve meg thes vorre, (Ihy) Ihe/læ ær,

hwar aff alle mine inwole særes. O e\vi«nelig Gudh, huræ blyg-

lig ieg skal sta«ne for teg oc alle thine hælle men pa dom, tha 23

ieg skal gøre skæl for alle geyni«ge oc alle mine forsywjmels.

Men hwat skal ieg æn nw seyiæ! hey nest ær mi« drofuels, at

ieg skal nw ga aff thenne verlden, ieg bedher, tagher nw vel lil ci

vare me^ mt'g, seer i the«ne sUi«d glædhes ieg meer aff ien litel

bøn sosom Aue Mari, vm ieg hafde løst then , æn aff Ihusend 30

stikki gul eller sylff. O mi/( Gudh, huræ mavine godge?ni«ge ieg

forsyme^, huræ ille [het hender meg, at ieg ey forså the<, tha

ieg formate at forseel, huræ ma«ne slunne ieg fortappet so«i olier

koHime igen, huræ litit godh oc nylleligct ieg betraklet, huræ

ma«ne dyre thi«g ieg forsume^ leg beware^ meg met tyrteløss 35

ærende oc owergaff lyrtelig thi«g, anners hielp aktet ieg meer æn



140 H. Sus o, Gudelig Visdom. '

hoff gerdes eller meg var gafnligt, oc glæmde meg sielfT, leg ant-

wordet meg theye hender oc forgienid at hielp meg selff. Sa«nelig

nw vnderstaar ieg, at meer dugde meg til hymmerlgis len mi«,

hiertcs vaktelig gømmæ oc alle mine sinne met hiigsens renlighet,

5 æn XXX aar i huilke nogher a^ner lagde sek viin vppa at skibe

mig løn hoss Gudh met nogher sine betractels. Aiidite, audite,

hører, horer, alle i som æræ hoss meg i (min) vselhet, thy at

tidhen vonskes meg, soso/n, i see, ieg kaliet alle mine væwner oc

spurde hwer særdelts aff huilke ieg vænte megh hop, oc beddes

10 kleen almæss oc meg vfjMctsammelig afl sine andelig rigdom oc

godhe ge/niwge til mi/«, fatedo/«s vpfjllels oc til mine syndebæt-

ri/tg, oc ieg vort dåret. The vist meg bort oc sagde, at mo-

uelske [bet skal ey være oss nqg oc teg. O milleste Gudh, mis-

kundelighetz millcst fadher, skod Ihe^tæ ok onk ha« som lidher, a

15 vi, huræ moghet got ieg matte hafde gert i so loHg tid met hel-

01* bregd leghem, oc ey gorde, huræ ma?ine store andelig rigdom oc

hymmelske liggenfæ matte ieg hawe sa^Hmellagd oc forsymet, O
mi/J. Gudh, huræ alminste bætri«gs germng vare meg nw godhe

oc awnamelig, ieg attror at fødhes afl the krome ther faller afl

20 herres bord, oc engen giwer meg. O i alle enker meg, mis-

kurtner meg oc ee huræ længe i hawe størk oc tid, Iha santmel-

sanker hymmelske liggenfæ i ether ladhe, at nær i begynne at

vonskess, at the tha taghe ether i sine (ewi/tlig) heem, oc at i ey

igenlates tv/nme i Ihen tid som ether skal komme, sosom i see

25 meg nw twm oc træn(g)t fræ alt goth.

Discipulws seycr igen til haw7(om: min kære ven, ieg seer

Ihejjne thi;* drøfuels at være meghet stor, oc thy ønker ieg Iheg

aff hierte, oc ieg moner leg vm almektest Gudh, at thu giwer

meg radh, at ieg skal ey falle i lige vskikkelig oc so braad dødz

30 vodhe. Ther til swaret tbe/tæ iomefnde bilet: best rad oc høgst

snilhet oc størst forsynlighet ær mest i theitæ, at thii skikker theg

helbreg oc stærk met san a;<ger oc'røwels oc ren (o c) ful scr/fte-

mall oc verdskylle bodh, oc kør bort alle skadhelig thi/»g oc hin-

ner, som teg draghe aff ewiwnelig helse, oc so skal thu holle teg

35 idhelig i alle tidh, at thu skulle faare aff thenne \erden i dag

heller i morghen, heller længer heller i thenne vgge. Sæt i tit
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hiertæ so at thi» siæl vare i skærseld oc hoii slulle bræ7?ne i ti

aar i pine i ien bræ/jnende ogn for sine sjwner, oc Ibf/tæ encst

næruærejtdes aar var vnt tog lil bicip , forlby akt be7jne so cii

bræ/jnedes i blawt bræ«nende Iow, oc hør he«ne ynkelig rost

SO/H roper oc laler til teg: o min setest ven, for alle biælp min 5

vsel siæl, minz haiinom som ær i merkislow, misku/jd meg oc

gid' haiuiom bielp, ther ær vlcu all bugswalcis, lat meg ey læ/igcr

pines i Ibewne merke morkstow, tby ieg ær owergiwen aff Ihennc

vcrdhen. Ey ær then som beniser trolighet, hwer sporer efter

Ihe thi«g som teers ær oc owergiwe meg vlc/i hngswalels i bræ«- 10

ne/ide Iow.

Discipuljfs swaret ther til: thenne kændo/n vare al nytelig-

est, vm nogher hafde henne i renels, sosom thu, men æn thesse

ord synes moghet rorlig oc hwasse, tha gafne the litit hoss manne.

The bort vænde there andl, at the sknlle ey see til ændelyft. 15

the hawe ©ghon oc see ey, Ihe hawe om oc hore ey, the mene

al the skulle \æng'\ lewe, oc for thy at the ey ræse vskikkelig

dodh, tby forsmå the at forsee there vselhet. Tha so?h hard sot

doze^is bud kommer, Iha kommer siwgh mantz vc/tner oc stol-

brodher til at soghe ha««om. Alle spaa oc ielle the/ so7» got 20

ær, oc seyie at dodhen kommer ængenlede's æn, heller nogher

vodhe star til, heller [het ær nogher flydels som forgaar, heller

nogher a^ner vnd vnsk, heller limme hell[e]r sinner slappels som

snarst forgaar. Oc so vordhe legemens vegner siælens vvenner oc

forglemme Ihe Ihen vsol, Ihy tha som sygdome/i begy«nor 25 cii*

at vordhe swarer i hwer stu;id oc Ihen siwg hopes altid at

ha?t skal foo baHher, vm sidhe vordher han so meghenloss, at

ha/t vdoskes vforseet oc giffuer then vsel siæl vt vle/t helse^is

fruct. Soo oc thine herer, the som sælte sine akt pa ma//ne

snilhet, kaste Ihine ord bag there ryg oc engenled/« lyde thit hel- 30

samlig radh. Thertil swarer dodzez/s billet: for thy tha the

vordhe gripe/i i dodze/ts snar, oc braad vselhet faller vppa, oc for-

tapels søgher sosom storm, oc drofuels oc angest kommer ower

them, tha skulle the rope oc the skulle ey høres, ther aff at the

hadet visdo/ji oc forsmadbe at høre mit radh, oc soso//t nw fi«- 35

nes møghet faa som laghe seg a7/ger vppa aff mine ord oc rælte

there lefne^ oc bether seg, so sa/inelig for lidhe/ts ondscap oc
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for andlielig nodhejis vonskels oc for Yerdens vndhet, Iha hon

begj/tner at ælles, tha skulle a!l ferst fi?ines som æræ so fulko»i-

melig skikket til dedheti, at tlie æræ so draglien fræ verdhen oc

æræ i so stor hierte/(S gudhelighet, at Ihe altro at dee for then

5 begereis, the hawe til ewi/tnelig liff, oc altro at være me^ Chri-

sta aff alle sine inwole. Men tha (hen besk dødh kowimer, Hn-

nes the so vskikkelig soso//i ieg ær forfiumen, oc for thy gaa Ihe

ey so hædhen somj the nogherledhis vellelig gr/pis bort, so at the

mene n\v, at Ihet hawer hent Ihem vel, the somj. ekke døo so-

10 som fææ vten all skæl. Oc vm thu vilt vethe sag til so stor vodhe

soHi (her føller efter, tha skal (ihu) vethe at hedhers begereis oc

cm legcwiS oweyflødhe rokt oc vertz kerlighct oc møghcl vnisorg vm

the thiwg, the skulle holle seg oc sine me?, gøre manne hiærtæ

blinne oc ledher Ihem til Ihesse vodhe oc skaad. Men thu, vm

15 (hu vil frelses aff [henne vskikkelig dodz vodhe, hor mit radh, oc

haff Ihenne som thu seer mi« drøfd personæ idelig for Ihin

oghøn, oc dragen ofte til minne, oc gensten skal thu følæ

mi?* lærdom være tcg alnytteligest. Thy at aff henne skal thu

faa frem, at ey enest skal (hu ey rædhes at doø, vten vmwel

20 skal thu bidhe dodhen som ær alt ther iif hawer rædhelig,

sosom arbegds ænde oc ewinnelig salehetz begy^^nels, oc vnfa

hi-nne me^ thi« hiertens attro. Thet skalt (hu enest gøre, at (hu

slial tænke pa meg daglig oc dypelig, mine ord skal (hu akte

granlig oc skriff them i tit hierte, oc aff the drøfuels oc angest

25 som synes i meg akt oc skod Ihe^ som teg skal owe^-komme.

Her nest minz mit dom, so skal ok tit vordhe, meg i goor leg i

dag, see pa meg, minz Ihenne næt so længe thu løvver. O huræ

hælle ær thu Arscni som altid hafde lhe?me slnnd for øghon

!

Hælle ær han som Herren finner voghen, tha han kommer, hælle

30 ær han som thenne stund finner vel reed, thy han skal salclig døø, æn

at han pines aff dødzens for stor beskhclh. Ee hwat dødh han

foor, tha ær han i hwile, han skal renses oc skikke« (il Gudz

syn, han skal gommes aff hælle ængele, han skal ledhes aff hym-

mevigi* borgher oc taghes aff hymmerigi* herscap. Sin andz vt-

35 gong skal være ewinnelig fædhernslanlz salig ingong, men ve

meg vsel, hwar ve^tter thu at min and skal vare i Ihenne næt,

cnr ho skal taghe mi^t vsel siæl, hwar skal hon taghe herbertg, hwar
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skal hoH biifiie i næt, heller ho skal være llic soj/i skulle tage

he/»ne i Ihet Uæmmel land? O hiiræ drel'ii mi« siæl skal vordhe,

o huræ ær ho« owe/giwen oc fursinad ov>er alle siæle, heller ho

ær then soy« he?ine star trolig mod, heller he«nc vil hiolpe gafn-

lig? For thy onker leg nieg siellT oc iblant beske ord vigiidher 5

ieg taar sosom slrem. Men hwat dwer meg her dier at græte oc

legge til hoop beskest ordh? Ihe^ ær lokt, Ihe^ kan ey vmskiftcs.

Vvæn hawer lukt mine veghe, ha« ær gerd mi« awns ma« soso/n

løw i skiwl, ha« vpfylt meg met beskelighet, the ledde mit liff i

dodze«s graff. O mi« Gudh, nw gor ieg ænde pa mine ord, ieg 10

formå ey længer at græte, oc for thy at dødhen ær nw hort hoss,

oc mine hænner begy«ner nw at stormes oc andlet at bleghes oc

syn at merkes oc oghøn at holes oc vmvennes. O beskest dødz-

ens styng belægge meg vsel oc arbegder at qwæle mit siwg

hicrte, o hiertCHS drøfnels oc træ«gels, see adren begy«ne at 15

spri«ge oc fedhen at vonskes, oc sosow sammelsanke seg aff diwp.

rhenne verdens lys skal ieg ey see meer, oc see nw begy«ner

(ieg) at see ien awnen veyde«s stat for rai« hugs oghøn, soso/n

tænkændes. O mi« Gudh, hwat ønkelig syn! see gry/«me dyr,

diæfle scapels, sort blomæn vtalle belægge meg oc side i veg for 20

meg oc bide efter mi« vsel siæl, sooi nw skal ga vt. vra ho«

giwes them til at pines. O strængest doHimcr. huræ klarest æræ

thine dom. huræ moghe^ thu vegher the thi»g i at domæ meg

vsel, huilke faa dyrfues at akte for sin litelheth. Se dødze«s civ

swedh ær kowimen oc gaar i geno;« li/«men oc ber vi«ne , at 23

naturen ær owervonne, oc skal nw vnner. O rædhelig syn ræt-

uiss dowimers, som meg nw ær næriiierend/* me^ rætzel oc kowt-

mer snarlig met bew'isels! Faar nw vel, mine kærest slolbrodher

oc vænner! thy at ieg skal nw gaa hedhen bort, oc venner mi«

hugs oghøn til skærseld, hurt ieg skal nw ledhes, oc skal ey te- 30

dhen ga, alt til ieg hawer betale^ then minzst pæHni«g, Ther seer

ieg met hiærte«s øgh vselhet oc sorg oc ma«nefol pine. Ve meg

vsel, ther seer ieg i blant awner pine bræHnende lowe faræ vp

oc vøwe sek vm vsle siæl oc draghe them nedher, huilke siæle

som løpe hid oc tid mit i brænneude ild sosomj. bræymende niste, 35

sosoni ien stor by bræ«ne all sa«tmel, oc i illen or i røghen
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t

føræs nisler vp oc nedher, oc the tydhe oc rope for pine, oc

hwer seyier: misku?tner meg, niiskuwner meg, særdehs i mine

vejiner! hwar ær nw mine venners hielp, hwar ær Ihe^ got som

mine frænder oc anne(r) iætte? for hwes vskikkelig venscap vi for-

5 glømde oss sielff, oc okte oss sielff thenne pine. A vi, hwi gorde

vi the<? vi arbegd oc ville være Ibem behaweligh, oc vi æræ ille

betalet, vi bræwne oc vi faa engen hielp aff Ihem, A vi, hwi

forsaa vi oss ey sielff vm vor helse? See Ihen mijjner pine som

vi Ihole i (henne skærssild gor ower hwer pine i thenne verdhen,

10 len stuwdz pines bitlherlighet som vi rene synes at hawe hu«dert

arss vselhet Ihenne verdhens, men Ihet ær oss hort for alle

civ* ajtner pine, at vi see ey Gudz fægherste andl. leg som ær

skikke/ i ylerst dødzens strid latcr teg Ihetiæ igen for ien ami«-

nels, oc ther met døør ieg.

15 Til he?ine syn græd Discipwij/s ganze moghe/ oc for rætzel daarret

alle ha7iS been oc ha«, venne seg til vor Herre Qmet græd), oc sagde:

hwar ær thu, ewinnelig visdom, æn nw? havper Ihu owergiwen meg

thin swen? thu ville lære meg visdom, oc nw ær ieg led alt til dødhen.

O mi?t Gudh, hiiræ stor rælzel thenne synelig dedz næruærels in-

20 trykte, so greb megh alsammel dedzews billet, at ieg neslen ey

vedh, hwat heller [het ieg saa ær i sanhet eller i lignels. O
hey-re oc styrer rædelig oc miskimnelig, ieg giv^er teg loff oc iæt-

tcr teg bætri/ig, thy at (ieg) ær moghe/ rædh, oc for thy at ieg

ey skøth so visselig i (all) mit \efnet vskikkelig dødzc«s vodhe

25 sosojw i thenne slu7jd, ieg tror for sant at thenne rædhelig syn

skal altid dwæ mi/t siæl. Saymelig nw forstar ieg, at vi hawe ey

her værende stad, oc for thy akter ieg nymm(e) at døø oc at vende

meg aff all magt til lilkowimende siæle/ts vvmskiftelig stat, oc vil

bæther mit lofne/ vten tofri«g, men ieg ær so rædh aff enest

30 amijHiels, hwat (skal) tha vordhe aff næruærels? Tag bort, tag bort

nw fræ meg blod sængi klædher oc kostelig klædher oc lædi oc

søfn, soMi meg hi;*ner! men ieg pines so storlig aff the minst,

hwat skal vordhe aff the størst? vonskelig giter ieg lid sma saar,

ve meg, huræ skal ieg gite lidet so store drøfwels? O vm ieg

35 hafde bliwet so døø eller ieg ginge nw bort, huræ møghef then

il fu?(ne i meg, som skulle pines for mine ma7tne syncJe oc vful-

cv kommen bood ! Ieg ved nw hwat ieg skal gøre, thy at ieg skal
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6y latæ mi« kæræ siæ! so forfares, men icg (skal) forsee henne i

thenne forgænlig oc slakkest tid met arbegd oc dygdelig id, at ieg

skal ey fi?»ne i sodhan yterst stiujd pine vlen hwile. O hæile oc

miskiutnelig frelser, antword meg ey so besk deø, see ieg faller

pa mine knæ for teg me^ græd, oc bedher at Ihii skalt pine meg 5

her ef(er Ihine vili, oc skal ey gomæ mine vndgerni/tge vred til

Ændlykt, (hy at i Ihen rædhelig slet ær so stor vselhet oc pine,

at ængen format at seyiet. O huræ vviss ieg var alf her til, ther

afl al ieg akiet so lit vskikkeiig dodh oc skærs ilz stor pine, oc

huræ stor visdom ær at hawe theftæ idelig for eghon! 10

Visdomen swaref oc sagde: Min søn, minz (lie/læ altid,

tha Ihti ær æn vng, helbregd oc slærk, oc formå at bælher tit

lefne^ men tha thii kowimer i sandhet til Ihen slu«d, oc thii formå

ey a7tncrled<s at hielpe, tha bryster ente, vlen at thu antwordher

teg enesl Gudz miskuvtd, oc al Ihu sælter vn'ui piin i mclle teg oc 15

mi?i dom, oc rætz ey mi?i rætuiss vlermeer æn behoff gøres, so

at thu skal owergiwe lit hop. Nw sa/jnelig ær thn fulræd aff

møghel rætzel, ver høglig, oc skal thu velhe at Gudz rælzel ær

visdoMisens begy«nels. Ransag scrtften oc Ihu skalt fi/tne, at

dodze^ts pami/tnels skal giwe mæ«nisken møghel got. Visman 20

seyer, vm mæ?tnisken løfuer mawne aar oc ær glad i alle Ihem,

h37j, skulle hawe minz mørkfulle lid oc manne daghe, huilke tha

Ihe komme straffes frawtfarn fofæ^igelighel. Minz for Ihy scaper- cv*

e/i i thi« vngdoHis daghæ, fer æn Ihin pines lidh kommer, oc

aar komme, aff huilke thu skal seyie, the lækkes meg ey, før æn 25

mol kommer ige?^ til sin iord, hwcdhen aff vordher at anden

kommer igen til Heyren som gaff hc7«ne, men ve[l]signe thu hem-

mels Gudh aff alt tit hicrlæ oc ver toknamlig, Ihy at Ihe æræ

møghef faa som so foor at fregn Ihenne lidhes vstaddeheth i hier-

tens ©or oc dødzens swiglighet oc hymmerig«« salchel. Lal vp 30

Ihin oghøn oc see leg vm grannelig, oc see at manne æræ sum

æræ blinne i Ihere hog oc lukke Ihere øghøn, at the skulle ey

see til æ-ndlykt. The Iwinge øræ, at the skulle ey høræ oc vm-

vænnes oc belæs, hwes fordø/jimels skal ey dwæles. Thænk Ihere

vlalle skaræ, huilke vskikkeiig dodz vodhe nw laplc. Tæl vm Ihu 35

kant Ihere slur hob, akt huræ manne æræ som vare i Ihin lid

10
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oc dødhe, oc æræ bort taghen aff iordhen. Huræ stor hob brødhere

oc stolbrødher oc a7iner som thu kænne æræ gojtgen bort fore i

so faa aar oc thu lewer æn, huilke som nw sowe oc lote teg

eder seg til ien føghe tidh. Skod them oc taal met they«, spør

5 alle 00 ransag aff hwer seer, oc the skulle læræ teg, me^ græd

skulle the sware teg oc sejæ: o huræ sale ær ha^t sowt thesse

vterst thing forseer, ho som seg vakter for synd, ho som mit

radh glømmer ey, ho som skikker seg altid til then stund. For-

thy læg bort alt the^ som hinder oc reed theg til dødzejts stund,

cvi 10 thy at thu ey vest for sant, i hwad stundh ho7j. kommer, oc

sosom ien veghfarende man staer oc tagher skybbei til vare, at

han skal ey forsyme^ seg, som hannom skal føre til anner land

longt bort, so skal all thin gerning oc løfne^f styres til the*, at

thu skalt faa ien hælle dedh oc komme til vdødhelighetz oc ewin-

15 nelig salehetz stad.

Cii]iituliira tntintn.

I«ii stakket oc njttelig andeligh løfnes reghel oc form.

[|
Eg minnes meg at hawe lost i mine foofænghetz daghe i Ihenne

(i verdens visments kændom som kalles philosophi, at ænd hawer

seg i gørelig thinge sosom begynnels i skodelig thinge. Thy

20 medhen thu, min hierlejiS høgst visdom, lærde meg i ihet først

thin konst til vel at døø, tha ær qwæmt thin godhet, at thu skalt

nw her efter lære kændom til vel at løwe oc Ihet stækkelig oc

nytelig tnet faa ord, thy at the som nw æræ, glædhes aff theif

som stakke* ær, thy at ængen ænd ær at gøre flere bøgher. Aff

25 Verdens vphog hawer manne være* som nw æræ framfarn oc

mannefol vishet hawer være* oc verden ær vpfylt me* manne

ha7tne kændom. Thusend mote ær at løwe, ien løwer so oc annen

so. So manne æræ bøgher som tracterer aff synde oc aff dygde,
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so manne æræ qwartern som tracterer subtile spørels oc manne

ha;ine p/ccpo^itio/jes, at ferre bryster the^ stakkel liff æn at stu-

dere them alle, men Ihet kan ej aar række (il at iose tlu-m alle

ower. Flo kan læle all lærdoy/i som frawigar met skæl oc alt som cvi»

scriwen ær aff naturlig thi/tg oc al then helle scrift oc alle co- 5

nienta oc the^ ny oc gammel testame«t oc liwer særdeU« tracta-

ti/s, aff huilke al iordhen ær doghe^ sosom afl stor flodh. At løse

ihet alt ower ær lædiful oc siwg discipel long vnyttelighet, thy

bodhes ieg afT alle thesse scrjft ien stakkel kændom som mo vt-

trykkes met fire ord, sosom at ihet kan qwæmme there lærdom 10

Iher andelig stride.

S a pien li a sware^: Thii skult fuine soy«me i then koor som

helle men æræ vti, som skinde i lhe/*ne verdhen sosom morghejis

lyss, oc vare sosom store lys i visdoms klarhet, som storlig

gawe godhe luet aff seg, ey enest i dygdcligh gerni?jge, men 15

vmvel i gudelig kændom. Aff there lærdom oc eftersyn skal

thu taghe andelig lefnetz fulkommeste kændom, oc ieg attror at

ønke Ihin vrønels oc vonku?tnels oc vil antworde teg sosom for

ien aminnels nogher andelig løfnes begy»nes, som thu skal altid

hawe til hånde, oc aff Ihem styres i Ihe thiytg thu skalt gøre. 20

For thy vm thu vilt hawe andelig løfnes fulkommelighet, sosom

thu altror, skalt thu draghe leg fræ skadelig selscap oc skadelig

hemmelig ve«ner oc aff alle mæ«niske, som hinder thin akt oc

me^ slækkest aff alle dødhclig mæytniske , so meghet som møg-

likt ær, so at Ihu holler thin ræghel oc redbon oc ødmygh lydhels 25

Ihi/t formantz. Tag teg altid oc ydelig lilfæl at hawe lønlig tyst,

hwar oc nær thu kant fuine rolig sle* oc gudhelig skodels oc fly cvii

Ihenne verde?is vodhe oc vmodelig drøwels. I all lidh skalt thu

først oc fræmst studere hierte/iS renlighet, oc luk Ihine legmelig

sin for legheine?ts lyst, oc hawe thin hiertens derre læst inne?itil 30

for vertz things thænkels, so møghe^ som teg ær meglet, thy at

hiertens renlighet tagher seg høfdiwgs dom i blant alle andelig id.

Thin hugx viliæ skal thu løse met all granlighet fræ alle Ihe Ihi/jg

som he?tne frihet kan hinner, oc fræ all thi/tg som hawe meglig-

het til at binde oc bolle he?tne til at festes ved nogher thi«g, efter 35

Ihet som scriwis i Moyses logh: hwar en skal blilwe hoss segh

10 »



148 H. Sus o, Gudelig Visdom.

sielfT, engen slcal ga vten sin hws der pa hælle dagh, som ær

logherdag, men folket skal holle bællet, Ihy at bliwe i seg selff,

ær at sammelsankke sin hiærtes atspredhels oc hugseyts vilie til

iet sant oc enfulleligest goth, men at holle bællet ær, at biertet ær

5 fri for all legmelig vili oc venscap so»t forgiwer siælen , oc for

vertz vmbog Iber be«ne dragber manneslei, oc ær at bwiles so-

telig i sin bierte/ts frid sosom i test bafn i sin scapers kærligbet

oc nydels, men ower all anner Ih'nig skalt lbe?tæ være teg mest

arbegd, at tbu skalt altid hawe ih\u bog owen til vplyft til gudb-

10 elig skodbels, at ihhi bog skal altid vcre fest ved Gudb oc gud-

elig thiytg oc ovi'e/gifiie vertz skrebelighet oc føræ seg vp til tbe

tbing som owen æræ. Men hwal so»n. afT Ibesse tbing ær atskilt

æn at ihet synes stort, sosom logbemens refst faste oc vækt oc

anner dygdelig id, tbe skulle regnes sosom Ihesse tbing som

cvir 15 nedben æræ, oc so meghet gafnelig, buræ møghet tbe bielpe til

hiertews renlighet, tbedben ær at nw kommer ferst til san ful-

kommels, tby at tbe fortære there lidb oc kraft i tbe Ibijig som

ey mogbei gafnlige (æræ) oc forsymme verdskyllc bood, men Ihu

saMnelig vm tbu atlror at kommæ met ræt væg til tben ænd tbu

20 hawer akt, skal tbu først oc fræmst bawe biertejiS renlighet oc

bogs rolighet oc idelig bawe biertet vplyft owen til.

Discipul««: Hoo giter i the/tæ skrøplig leghem være allid

fest ved thenne Gudz andelig lærdom?

Sapien^ia: Engen dødelig mænniske kan være idelig fest

25 ved thenne skodbels, men Ibe^tæ ær sagd, for tby at tbu skal

vethe, hwar tbu skalt bawe Ibin hugs akt fest, oc til hwat skik-

kels, oc tbu skalt all lid kalie Ibin siel ige^i. til then skodbels, aff

builke^j. boghen maa glædbes, Iba bon foren, oc skal søre tba bon

ær dragben fræ henne, oc længes oc sukke so okle hon vnder-

30 stor seg at være skild fræ Iben skodelss, æn vm tbu vilt seyiæ

me^ kærefull røst, at Ihu kant ey længe blifwe i en oc same

skikkels, tha skalt tbu vethe, at Gudz dygd hawer mcer at gøre

æ,n mænniske?! kan tcnk, oc at gernings idelighet plcglier at fodbe

voon ligbe seg. Ther aff bcnner ofte, at ihct til builkei niænnisken

35 Irængd seg til i begynncls met vol oc vonskeligbct oc nød, Iber

efter gør ban ihet lætelig oc vmsidhe met stor lysteligbet, tha som
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ha« ey afT laler thet han hawer begy7ine/. Hor, mi?j. son, thi/i

fadhers kændom oc akl gra/inelig mine ordh oc scrifT Ihem i lit

hicrt soso/rt i bog, (hu skalt ey følle Iheres hop som æræ vmwen cvm

tilbaghe efter sin hiærtes begereis, i huilke giidhelighel kvides,

kærlighet vonskedes, edmyg lydhels ær nedher slaghen, hiiilke som 5

altroo at tækkes mæ«niske, the spoer cfle?- hedher, the tiæne

bnghen, the ælske gawe ofue;mole, (he folie efter løn oc i Ihe^

taghe the [het sawme som the søghe efter for there gerni/jgslon, oc

skule bliwe twmme i tilkommeyfde verden. Men akt the ærlige

blomster som æræ hellest fædhern som bru//ne i thenne verde« lO

met stor hellehetz studeren, oc skynd teg at anammc (hcre akt

me^ lige viss studeren oc v/ngængels, soso/« teg ær nw forlagd.

For Ihy hwat heller thu æter eller drykker eller gør noghef ayinet,

skal altid the/jne mille fadhers røst lydhe i thijje ørn, som

seyier: min søn, gak igen til hiertæ oc drag teg sielff fræ alle 15

thi;ig so moghe^ som niøglikt ær, hugsens ©gh skal thu altid gomme i

rcHlighet oc rolighet, oc forwar thi« v;tdersta?»dels for ve/tz thi/ig, drag

thi« vili fræ the thi«g ther kære æræ i the/<ne verden, oc bliff altid til

høgst got met brænne;ide kerlighet. Thu skal hawe idelig thiyt amin-

nels owen til me^ gudelig skodols oc haff thi« akt altid til hym- 20

mejig, so at all thi« siel met alle sine magt oc styrk sammel-

sank e^ i Gudh skal vordhe ien and met hamium. i huilke/ høgst

fulkommels i the//ne verden vnderstas at være, oc for thy ær

the/jne stakkel lærdom teg gifwen, at thu (skalt) scape thit løfnef

ther efter, i huilke« lærdom ær all fiilkommelighetz høgsle s\Ym, 25

i huilke?! vm thu studerer trolig, tha skalt thu vordhe hælle oc cvm*

nogherledhes skalt thu (^bcgy/tne} ewi;(nelig salehet i Ihe/læ skrø-

belig leghem. Min søn, the^æ ær helses vægh, som Ihin Arse-

ni«* lærd aff ængele« gømde oc antwordhet sine discipel at holle:

Fuge, tace, quiesce! fly, tii oc hafT roo, oc sagd thesse tre æræ 30

helsens vphofF, oc thenne klarest kændom teedhe then gudhelig vis-

dom ene sin discipel som thu kæmner, tha som hon lærde han-

iiom aff sin stat, thy at tha iornefnde discipel aktet æn i siw aar

studere i boglig konst, begy«net flest fofænglighet at voxe lønlig

sosom efter ha/ts ryg, oc ha« begy«net at fa ynne til (vertz) he- 35

dher oc framgong moer æn som burdhe. Tha som ha«s tid var
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koynmen, som ha« hafde længe arbegd for, oc han skulle vphef-

ues til hedh^r, log hati til at Ihænkke met seg, hwal hawwom var

helst gafnligh oc Gudh tokkelig. Een lidh Iha han laa pa sinæ

knæ efter vtsang i sine bøne oc bad møghet gudelig til Gudh, at

5 hiiii skulle vejdhes at tee ha?mom hwat hamuom gerendes var.

Vmside stod han vp aff sine bøne oc lagde seg til ien skammel

oc saa i ien syn een fogher vng persone som kam til ha/mom,

som tog ha/tnom ved hannen oc ledde hannom til ien kirki , i

huilke/t var bygd ien lille sellæ. I then sellæ bodhe ien som

10 hafde ermit løfne^, oc ha?t var gammel oc graa oc hafde longt

skægh, oc Gudz nad lyst i hannom, oc ved then samme gammel

n\antz sellæ synt*« ien stey vpresl i huilke« iomefnde vng per-

son løp vp oc nedher oc lekt. Then vng person kaliet efter

then brodher oc sagd banuom : kom oc hør then legx som ieg

15 vil løse teg. Then brodher løp gladelig ti! hannom oc ville først

cix see then bog som ha«, skulle høre then legx aff, oc ha« saa i

ha»is hånd ien møghet gammel bog oc gants lille, oc ho« hiolls

som for ænle til syne oc vyrdes ey sosom forglømt. Then vng

person begynnet oc løst the^læ : at blifwe idhelig i sin cellæ ær

20 andelig man kellæ oc vpri«nels til alle godhe thi«g. Huilke ord

som ginge aff v«g persons mwn oc løst aff Ihen gammel (bog)

ludde so setelig i brodherns ørn oc vort so søte i hans hiert, at

ha« synlis seg all sammel at smæltes til then hemmelsk kærlig-

het, so at aff hemmelske ordbs kraft syntts vppenbarlig, ho han

25 var som Ihe/tæ lest, oc tha som then brodher badh Ihen v«g

person, at han skulle løse Ihe for«ey«de ord ige«, genste« gørd

ha« ha«s vili oc lest the samæ ord ige« sosom ferre, oc sagde:

at blifwe i sin cellæ idelig ær andelig ma« kelle oc vpri«nels til

alle godhe thi^ig. Tha sagde brodher for glædhe sin andz: o

30 huræ dyr oc nyttplig ær thenne godhe kændom, oc spurd sidhen

at, ho han var aff vise mænls tal som framtalet the/tæ sinful ord.

Then vng ma« sware?: ha« then hogsl philosophus Arsenin«.

Tha badh brodhern, at ha« skulle lese han«om meer aft' the^

samæ, oc ha« begy«net ige« at lese thesse ordh twært amotthere

35 vnytu.'iig løpen hidh oc tid, som predike, æræ kellæ oc vpriwnels

til alt vnt, huilket ord for«e/«de brodher tog nogherlodt.!* met



Anden Bog, tredie Kapitel. 151

hierte/ts stor drøfuels oc begv/tnet at disputere Iwært amot, oc sagde

al apostelæ loppe ow <?/• all verden enest for at p/edik , oc han

aktet ey tha, at the/læ hawer ey lige skæl i the«ne meni/ig so

meghei som til the/jne deel. oc al thesse ord a(T meni/jg rerdher

ey meer them som predikæ æn alme/tnelig alle them som attroo 5

at thækkis Gud, Ihy at ihet ær vppejibarligt, at alle vnd Ihings crx*

begy/iuels ær hwer en, vm ha?« vil gaa slyrløss til vnyttelig lop

vm land. Men til Ihe/tæ swaret {omefnde vng pe/son ente, vte?t

ha/l sagde met all spækt: brodher, thu skalt velhe at forsagd pht-

]osophus strafer meghe^ vnyttelig vmløpen. Tha the^tæ var sagd, lo

vort then syn bort, men then brodher vort v;ulcrlig vedh, oc tha

han folie then hemnielske hugswales som ha?*Hom var ingudhen,

begy»net han at owe/lænke innen seg selfT the^ ha^i hafd seet oc

herd. oc tog til at tænk aff stor vnder, ho han var then hegst

pht7o5opAMS Arsenius, thy at i then lid var then samme brodher 15

Tnnergifuen vertz philosophie boglig klogscap oc vist philosophornm

nnfn, oc wrde ey æn tha meghef vm andelig phj/osophia oc he?tne

mæstere. Forthy sagde ha« innen seg sielfT: huræ ma?<ne bogher

thu bawe/- lest. oc mannehanne philosophi hawe gert, oc huræ

manne philosophos thu hawer hordh, oc i engen pA«7o6o^jhia horde 20

thu noghersin then Arseniiim. Vmsidhe ka?n han til seg selfF oc

(og til at lænke mawelske, at thenne ær Arsenius then ærligest

p[\iJoso2>hus i krislen mænz lærdom fremst ermil, huilke/i thu

horde for manne aar nefnes. æn Iho al Ihe^ ær go;jgen leg aff

minne, oc mowelske the? ær til hans beuisning, al thu saa for- 25

iiefnde gammel man bo i en lilil celle, oc then VHg person bolle

Ihen gammel bog i sin hånd oc løse som forsagd ær. me^

huilke giwes al vndersla helle fedherns lofne^ oc there samtalen

oc begher. huilken bog nw wrdes litit aff manne sosojn gammel

oc forglømt, æn tog at ho« ær all fulkomlighetz kern oc san c;*- 30

steTjmanz vishetz iphilosophia ær i henne. Thy stod forsagd bro- ex

dher vp i dagni/jgen oc bedhes Vilas Pa^rura af? librari, oc ville

vethe i sandhel vm so vare. oc vm han kunne noger sle^ fine i

henne forsag Arsenium, aff hwes tale han vist enkle then tid. oc

tha han hafde vplal boghen, kam gensten for hannom forsagd Ar- 35

seniws. oc fan clarlig then samme sens i hans diet som then vng
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person løst aff then gammel bog, oc Ihy vort ha« fulkomlig lærd

aff thesse ordh, oc gafl" scg til at bliwe oc owergaff Ihe a?jner

scolæ, oc enskæt at haw motte ful folæ forsagd philoso\th\ kændom.

Discipjiht«: Thine ord sosotn taghen aff hywimeyig/s skrin

rerer meg so alsamrael at there gudheliglietz hete eghes aff største

sødhet oc slætest vegh til fulkomlighere lefnef byes then som

hører vten all vonskelighet.

Huræ Christus skal gudhelig vnfouges i Sacramento.

Forthi thi« kændowis nytteligheth oc thine ordz smaget søthet

hawer kaliet meg, o høgst oc ewi/jnelig visdom, at skywne

meg til dygdene scolæ aff hete attroo oc akte pa them met ide-

lig thænkeis, hwar tha ieg idelig finner, huræ ieg skal deø oc

løwe, kælnes ieg meg at owerwi/tnes aff mi/i eghn skrøbeligh(et),

tha ieg vil them ide, oc for thy flyr ieg til ten Ihin alzmæktig-

15 bet, oc bedher at thu verdes at km^gøre meg aff thi?«, milhet, til

hwat lægdom iek skal løpe.

Sapientia: Siw kirkins sacrame^ilæ æræ siw bood, vm

huilke mæ/misken igewfødhes noghermote til ien andelig creatur

CX* oc rektes oc fødhes oc fræwtmes til høgst fulkoMtmels, i blant

20 huilke tha vtOyder aff sacramc7*.t som ær Gudz leghem hemeligher

gudhelig kærlighelz skin oc hyme/igt« nodhes flod som vptænne

gudhelig siæle, oc gøre them sølelig gladhe. Thy at sosom tørre

træ gifwe illen qwæm maleri oc gøre he/ines low høgt at bræ«ne

oc vt spredes al vegn, sa/tnelig so giwe»- theitæ sacrament gudhe-

25 lig kærlighetz il stor qwægels oc fødher he^ne tha Ihet a^mames

gudhelig, thy at i bia«t alle kerh'ghetz tegn ente ær som so gri-

per all hans hug som ælsker, sosom ha«s astu/ulelig næruærels

som ælskes, ther aff gaff ieg mine ælskelig discipule meg sielff

pa skertorsdag i sacrcment, oc gaff them oc alle presle thenne
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megtog slor magi i ordsews dygd, al Ihe moghe hawe meg leg-

melig næruærendes som ær alsledis met guddowise/ts næruærels.

DiscipulM«: leg belher, herre, mo Ihi« swen tale iel ord

til leg, he/re, oc at thu skalt ey vordhe wrcd thin swen , Ihy at

thu ær min herre oc ieg ær Ihin s\Aen. Vm ieg tog vel til vare, 5

sagde Ihii leg at være i Ihe^læ sac;ame/tt ey lignelig, vie« san-

nelig oc Icgmelig, at (het so ær, bcdber ieg odmygeligh at læres,

Ihy at Ihef gafue meg stor efo til al ælsLe teg htlelig.

Sapientia: Visseligest oc sajtnelig oc vten all Iwywel bol-

les ieg Gudb oc ma« i Ihet sacromenl, met legbem oc siæl, kedh 10

oc blod, sosoHi tha ieg gik all modhers liff oc hængd paa korssef

oc sidhcr pa fadhers høgher band.

Disc i pul«*: log bether min herre, at thu skalt ey taghe*

til mystykke, vm ieg taler til teg, Ihy at thenne sens gaar ey aff CXJ

vtrolighetz rood, men aff for stor vnner, for Ihy Ihet synes mo- 15

ghet vnderligh, \m Ihet vare loflig at seyiet, huræ min herres skønne

leghem kan halles met all sine limmer vlrækte som tilhør vnder

so lille sacramentz form.

Sapientia: Huræ mi?t leghem halles i sacrament, ka« en-

gen twnge vltrykke oc ey nogher sin kan fa Ihet at welhe, oc ey 20

mænniskens skæl formå tbeif at begripe, men ihe^ qwemmer at

vethe ibe^ aff enest tro, thy at the^tæ ær enest Gudz dygdes stor

gerning, oc for thy skalt Ihu the^tæ troligh troo oc skal vakle teg

for derffweful ransaghels, men tha vil ieg sware Ihin gudhelig en-

follelighet meer til at vpuæk leg til gudhelighet, æn at gøre then 25

thi/ig beuiselig, som. enest Gudb ær kunnegh. Sey Ihu megh for

Ihy, huræ ien lilel øghcnslen kan lukke i seg al then deel aff hym-

melen som owen iordben ær, heller met hwad mole kan iet spæ-

ghel som brodhen ær taghe ien ful scabels i hwer stikki, æn at

Ihe æræ viige oc viefne, oc æn at i Ihe/læ eftersyn vordher meer 30

vlighels æn ligels, sossom oc hwer naturlig Ihiwg betegner stør

vlighels æn ligels i Ibenne mole. Ey Ihess minner ma Ihettæ

qwe/nlige lagbes aff Ihe Ihi/jg, sosom at vm naturen ma gøre so

ma/ine thing i sin gerning, hwi skal ey hans dygd som naluren

scapt vlrække seg til longt større tbing i sin gerning. Item vm 35

ihet synes moglet, at verdens scaper han sagde oc alle thing cxi*
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vorde giert aff enkte, hwi synes tha thenne vmskiftels so

vmeglig, oc hwat heller the^tne vmskiftelses gerni^ig ær større

heller minne heller lighe, tha maa man trood met skæl, at

ha« som formate at skab thenne verdhen aff ente, at ha?t en-

5 ge/iluftde ændet sin dygd til then enest gerniwg, men sosom ha«,

gørde alle thi«g, hwat som ha« helst ville gøre, so ær ey vmogle

alle ordh hoss Gudh, men the^ lyder ha/t/jom tha, som ha« vil at

ihet skal hawe magt. Oc forthy hwar for thu vnner ey the^ ene,

skal thu ey v«ner Ihet a«net, oc for thy thu tror at Gudz vis-

10 dom fødde v thuse/jd folk met fæm brodh, ieg bether hwat ma-

terie var theif som hans alzmæktehet tha tiænte?

Discipul««: leg vedh ey at sware ther til aff mi/i enfolle-

het, vte« at Ihe^ var Gudz iertegn.

Sap ie7it\a: Men ieg skal oc gere ien spørsmaa!, som

15 qwæmmer thin enfollchet: sey meg, vm thu tror teg at hawe no-

gher siæl eller nogher thing være vsynelig?

Discipuhf«: leg tror meg ey at hawe siæl, men tha vedh

ieg the?, at vi hawe thenne thi«gs vndersta/idels aff rørels oc sin

oc a«ner thi«g efter thenne verde«s vismanz seyels, sosom ær af!

20 siæletis bescriwels. Hem skæl beuiser maytne thiwg at være i

thi«gs natur som moghe være vnder værels aff ænge« sin, men

mowelske flere æræ Gudz gerni?tge vsynt, æn the som sin kan

begripe, huilke^ ien grangiwelig rawsagher mo saktelig fi7*ne aff

alle things skikkels som best æræ skikket.

25 Sapie^t^ia: Tag til vare aff the^ som sagd ar, sosom at

hwer hæile mænz vnderstandels owe^gor lo«gt hwer vis manz v«-

cxn dersta?{dels oc huræ vissmanz (v7tdersta«dels) owergar nogher

vlerdmanz v«dersta«dels, oc renes tit at ma«ne vlerdmæn hawe

ihet for vmeglig lhi«g, aff huilke som viis mæn hawe sa«nest

30 beuisels oc vishet, sosom synes i geometria oc astrologia, the

Iho boligh konst, so oc her æn , at thenne mate/ia owergar

there vnderstawdels her i verdhen, thy at there vnderstan-

dels ær blin pa naturens vegn vm the lhi«g som æræ vis-

sest, tha lige vel the som hawe hælghe mænlz visdom skodhe

35 fulkomplig thesse thiwg i Gudh. Hør ther aff ien viis man som

seyier: ien ma« ær som ey tagher sefn dag oc næt met sin



Anden Bog, fjerde Kapitel. 155

©gliøn, oc ieg vnderstod at man kan pafiwne ængen skæl alle

Gudz gerni/jgs theres som vordher vnder solen. Ee thess meer

ha« arbegd at lete, ee Ihes mi«ner hun skal H?ine, oc vmwel

kujtne ey visma« fo at vele, vin han skulle sey seg at velhe eller

ey at velhe. See ther aff sagde then hednings pAt/osophus ien 5

fegherst kændom. Thy at tha han efter sokte met størst klogskab

hemmele/is lop oc rerels. oc tha ha« tog til at vo/iskes i stude-

ren, sagde ha«: Ihe^læ ville vi ige/dado them somi stærkker æræ.

Hwat venler Ihu? Ihe som æræ nalurc«s dypest ransagher oc be-

grtpe the thi/tg ther skæl hor til met størst subtilhet oc æræ lo

hwasseste vishelz prewere, the glædhes seg at hawe faa sanhele

i sanhet, thy at the beuiser nog menings mannefolhet oc skæls-

ens mod seycis hoss Ihen samme besiulels. æn tho at then be-

siytels ær stundom so almewneiig oc vittherlig, at hon synes so

(at være i sandhet), oc vm Ihesse stykke hawe sek so i the Ihing 15 cxji*

som æræ a naturen, ho skal tha ransaghe the thing soni æræ i

hymmerige oc ey kunne sees, vten Ihe owe?ga al naturæ, thy a

ieg sagde elher verlz thing oc ey tro (i^ , huræ skulle i tro, vm

ieg seyier elher hymmelsk thing? Sodhan villcls oc twewel komme

stundom aff Ihc thing so?« høre til troen, ther aff at mæ?inisken 20

senser oc domer at være so aff the thing, som høre til

Gudz makt, sosoy« aff the Ihing, som æræ pa manz vegne

oc afT Ihe owernaturlig thing, ligeviss sosom aff the thing

som æræ aff naturen. Men so ær ey gørendes vten vaklendes

mest her, thy at Giidz leghem ær ey i sac?rtment, i then mote 25

sosom krop ær i noghersle^ met sine niælels, vten ihet ær ther

me^ ien andelig mole, oc vm thu spor hurædan ær Ihen mode,

tha seyier ieg: hon ær sodan som ær the^tæ sacrament eghet, til

huilke mode at vedhe kan Ihin belraklels ey komæ, oc ther aff

skal thin blind vndcrstandels ledhis igen i fængsel til CArisli tic- 30

nest, oc skalt thu hawe fur øghen, huræ moghe/ then vændelig

dygd forraa, huilke« som allæ maleria lyde til vili, men ho« mer-

ker oc the thi«g som ey æræ sosom the thing som æræ, æn at

man kan ey see them aff syns vonskels vndcrstandels eghes. Ther

alT liawe?- thu icl almennelig eftersyn aff the^ barn som ær fødh 35

i mørkislow, oc ther lengi vpfoslret, huilke/ barn hawdet for vn-

ner, vm nogher sagd hannom uioghet aff sliern gong oc aff hym-
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melens skikkels, Ther aff ku?ine ey awnerledes være, at gudelig

visdom som enker mæ^tniskejis vonkiiymehet antwordhet mæ«ni-

sktn forsagd Ihi/ig, som goor ower mænniske7iS øfne, at ha»

cxni skal tro Ihem. Huilke« Gudz visdom enest tro mævineske blifue vid

5 sosom vswigelig sandhef, oc Ihe hawe fher aff sterre vishet, æn

the blewe ved noghers vnderstandels, ante sin eghen eller anners

i then thi/<g som kan velhes oc iefnes.

Discipjtlw«: Thu lærer tron i theitæ sac7-ament met op-

pewbarligest raad, oc thu bort tagher skadelig vnder oc rædelig

10 tænkels som stede pa then siwg hng, thy at her aff vnderslar

leg, at then vnderstajidels ær dårlig som leter efter vmeghelig

tbing oc attror at ransage vransagelig lhi?ig, som akter at vete

eneste Gudz stor thijtg , oc vonskes tha æn til at v?idersta the

gerninge som naturew ger. Hwad geræs meg mer behoff at vethe

15 eller at ransage, ieg ved oc tror sladeligest, at thu ær hegest oc

vændelig vold som al thi/tg seer oc ved, Ihu ær enfollest oc

vvmskiftelig sandhet, som ey kan liwff oc swig, oc for thi ær thu

nw oc ewiwnelig mi?t trors fulko/nmels oc ænd, oc mi« hops aker,

thi at then ma?i ær helghe som tror pa teg. Hwar for glædes nvr

20 mine invole, thy at ieg paafan Ihet ieg lette efter, ieg fek ihet

ieg ville, Ihet ieg hawer lenge aasluwden, forskyllet ieg nw. Hwi

ær thu drefd, m'iu siæl, hwi drefwer Ihu mcg? Ihu letæ efter

Jhe«Mm oc thu pafant JheAitm, thu hawer kærd alt her til, at thin

kære var ofte bort, oc tha thu saa hwer glædes aff sin kæres

25 næruærels, tog thu til at awens oc græde ther aff, at Ihu fant ey

ha/mom som thu ælsle oc thu sag: o mi/t kæres grymme vnderdrag-

els, hwes enest amiyjnels fedher meg, han scrifwcr breff, han

cxin* sænder budh, sa/jnelig hajts næruærels vndragher han oc ha«.

skodher meg me^ iet vsyneiig eghe, som ær alle alme«nelig, men

30 the^ ær ey nogh ha««om som ælsker. Vm nætten sper ieg efte?-

hannoin i mi« seng, oc ey hitter ha««om, ieg seer vmkri?*g ved

boord oc seer ey ha««om, ieg siter i mit hwss oc astunder at

hawe ha««om so rig oc ieg swiges, ieg seyer at ieg so hawen-

des mi7t kære myster ieg ham/om, thy at ieg finner ha«7tom (ey)

35 næruære«dtA hoss meg. Nabes tog haimom mit aff, ha« sidher

pa hegher hånd, han gar hoss hymmele«s hingsel oc ey akter
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Ihet so/ft vort ær. O Gudh gawe, at meg vare sodhan l<ære som

ville være met meg idelig, vm han ville ey ailid oc lofue tnet

meg, at ieg malte glædes aff ha/js næruærels oc sliiHdo;«. taghe

hugswalels i drefuels, men nw ær Ihen vanhopet helse synl at

vprijtnes meg, oc Ihen grædelig (rest) ær nw vmskift til giædh- 5

e/is rost, Ihy at Ihen som ieg gred at være bort, finner icg

nw at være hoss, oc then som ieg Irod lo/jgt at være, finner

ieg nw at være hoss meg, oc Ihy glædhes met meg alle sum

ælske Hejre?!, Ihy ieg pafan mijt kære ey enest pa guddomen,

men oc pa mawdomen næruærewdt* i sacrame/it. Ieg fan lo

ey, hurt ha/i gik, vte^i hwar ha« syntes meg ey so dårlig til-

forn, ieg fan ey hwar han ey forre var, men for thy at ha« vp-

lyft meg aff sin næruærels met ien ny kændoms skin, ha« op-

pe«baref lønlig thiwg oc Ihet ieg vist forre met scriften, the^

Icrde ha« nw met ien andelig oc lifaktoge nad. Vnder ær, al 15 cxiv

ieg skal her øpter draghes aff kirkin, ok at ieg skal ey Iher blif-

ue (nel) oc dagh, hwar ieg hawer mi« herre næruærendes, ey

enest andelig, vlen oc legmelig, ey enest sosoin herre vlen oc

sosom brodher oc mhi kære ven. O huræ laknamelig ieg hafde

slu«doni varef, vm ieg hafd været verdiigh at faa ien enest taar 20

so verdæ blotz i mi« mwn aff hans oppen saar. Salle hafd itg

vinlet meg at være, vm ieg hafde mat laghen ien aff Ihe verdcst

drope aff ha«s bryst, men nw begy«ner icg at taghæ til vare aff

granligesl betraklels, at ieg tog ey enest ien eller Iho drope som

flodhe vt aff haws he«ncr eller felher eller bryst, men icg tog all 25

sammel ha«s blodh oc hans leghem ær tilføghet mi« leghem. O

mi« hiertens for stor glædhe aff so vsigiig nad so/« meg ær gi-

wen aff mi« kære, ær ey Ihe^tæ størst oc vkorlig gawe oc verd-

skylle Verde loff, til huilkef ængel natwr ka« ey kommæ, oc for

Ihy Gudh gawe at alle mine lidmode oc all mi« dygd oc alle mine 30

inwole gorde leg loff, at ieg matte sware thi« kerlighet efter mi«

moghe. Thin nærværels vptænner surlig mi« kerlighet, men Ihin

vol inslar rælzel, skæl radher at hedher so stor gcsl, kærlighet

nedher at taghe so kær brudgom i arm aff stor vili. SaHnelig

thu æsl mi« Gudh oc mi« brodher, oc vm ieg derfucs al scy, Ihu 35

ær uii« kære brudgom. See huræ møglief got ieg egher i Ihek,



158 H. Sus o, Gudelig Visdom.

ien enest ienfolle goth, thy at ieg hawer ey i teg thetlæ eller hint

got i deel, men ieg hawer hegst goth, i huilkef halles alle godhe

thiwg sosom i sin kæl vphoff. O huræ verdelig skal thenne godbe

cxiv* Gudz nærwærels røræ vor hugs vili, oc æn at Gudh ka/j. ey sees

5 i sacrament i so niote so;/t i hyntmerige, tba ligevel skal helh

kerlighet, som styder seg pa trons griiyivol, være so storlig stad-

fest i Gndh, at the/tæ sacramentz næruærels skal owerga i sit

hicrlæ all vertz vili, oc thy kalles vel Ihe^læ sacraøie^it kerlighetz

sacrame^jt, Hwat ær meer kerlighetz æn ha«,s som kær ær ien

10 hemmelig tilføghels me^ sin kære? hugswales nw min siel, thy

thu pafant the^ thu lette efte?-, tag Christum næruærelig oc sa«-

nelig i samme mate som (then) rætuiss oc ræd Symeon tog haw-

nom næruærelig, thy at thu ønsket Ihet længe i thi« bøn, oc nw

fek thu Ihe^ thu ville ower ønsk, thy at æn Symeon tog hdmnom

15 synelig, men tu vsynelig, oc Iha ente thcss mi/mer tog thu ha?i-

itom sannelig. Sa/tnelig sosom min legmelig øghe kan ey nw

see i sacrame/it thin næruære7<des mandom , so oc ey (ornefjide

Symeon som bar teg i sin arm ku«ne see teg vten me^ trons

øghon, sosowi ieg oe seer teg nw. Men hwat ær meg aff Ihet

20 legmelig syn, men the øghen seyies bælle som ey soghe Jesum

legmelig, soso;ji scribe oc pharisei, men the som soghe han-

tiom andelig sosom vtualle discipwli? For thy hwat vil thu, o siæl,

meer vethe aff thi/i kære? hwat spør thu at meer? hwat altror thu?

visselig oc vten all Iweuel hawer thu hannom næruærendes æn,

25 at ihet ær vsynelig i sacrament, men skød Gudz skykkels. Gørs

ey thenne Gudz vwderlig thiwg quemiiger vjjder ien a«nen scap-

els æn vnder sin eghen scapels, Hoo mon hawe so stor grym-

het, at ha?t derfwes at tygge Jhe«Mm vnder køtz oc blodz scapels?

Ther aff then gudhelig visdo?« som skikker al lhi«g best, han for-

cv 30 saa at theiftæ sacrament (skal taghes) vwder brødz oc vins scap-

els som liæne alme«nelig til mæ/jniskens fødhe oc ær køt oc

blodh, hwat ku/tne qwev/iligher pafmnes eller læteligher, at Ihet

skulle bodhe qwæmme oss oc skulle ey forlate sandhet?

Discipulw«: O ewi/melig visdom, tha ieg akter Ihesse Ihinæ

35 storæ gerni«ge oc vwderlig thi«g oc Ihere lige som æræ so al-

best skikken, vonskes ieg aff behendelighet oc ropcr i meg seifl:
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o Gudz visdo/ns oc vitlehetz rigdoms høghet! hurædan ær Ihu i

(se\{) Ibin værels, som ær sodlian oc so stor i scapet Ihings so

dydefwl lilflydels. For thy bedher icg nw teg, mi/i kung oc min

Gudh! so?u var verde at vtuælle meg lil prest æmbet, at ieg ma

daglig anamæ oc offer Ihet vsmitte lamb, at thu kænncr meg, 5

huræ ieg uiaa tage theg verdelig, so at ihet vordher lil lhi/< loff

oc lil min siels helse, oc skal thu the^æ vetbe for viis, al engen

kujig noghersin so meklog eller so æræful var so hedherlig ana-

men aff nogher stad, uc ey nogher hwes ven kam aff long vegh

var so gladelig oc kerlig helse« oc ey nogher brud(gow() var aff 10

so stor kerlighet taghen aff sin kære brud uc so helherlig trac-

leret, sosom min siel attror i dag at laghe tegh, mi/i kærest

keyser, setest ven oc gest oc kærest brudgom! oc lede teg i sit

hwss oc i sit lonligest hierte/js herberjg, oc ther beuise leg al

hedher oc æræ oc kerlighet sowi ær megle scaperen aff pwr 15

crealur.

Sapientia: Først thu gar vp til Ihet hedherlig aller, tha

skalt thu skodhe thi« Gudz leghem oc blod met trons eghen , i

so mate at thu tror vissest aff all hiertæ vten all Iwæwel, oc

vedhergar met mwnnen, at then vide aflet ær san Gudz søn, fødh 20

aff iomfrwn, som var dødh oc stod vp, oc ær dødhe oc løfuen- cxv«

des dommer, at thu skalt blifvpe aff Ihere tal som æræ sa/tne

iodher, ey i scrift vte« i and, ekke efter leghem vten efler iæt,

oc vær inførd i hiertejis oc mw nts vedherkændels, sosom i klædher, at

alle thine inwole vethergaar hannom at være vor Herre, oc alle 25

thine been skulle rope til hannom. Ther efter skal Ihu møte thin

herre met verdskylle hether oc æræ aff ien ©dhmyg gudbelighet

oc vnner, at so stor herre vil verdes at komme til so litel swen,

oc so stor ærlighet til so stor vsel madek , oc so stor vol lil so fwl

spitælsk man, oc seg met rælzsel oc hedher: Herre, ieg ær ey 30

verde, at thu skal goo in vnder mit lag, men ieg trøster aff so

stor thi« milhel oc framgor ieg siwg lil liff læge, oc ieg tørste lil

miskmtdz kellæ, oc ieg arm til hymmele«s oc iordhens herre, oc

ieg faar lil hiørde, oc ieg drøfd lil mi;i mille hugswaler oc frel-

ser. Ther efter aff hetest astu;id lag so forklar brudgom oc lystes 35

aff hans søtest næruærels, oc Iheflæ ær som skal fur alt røre
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kerleful hug, at ha« tænker seg at hawe sin kære oc sin ven

nærværendes, for hwes kærlighet han synes daglig thenne verdben

sosom dødh oc owergifwen all vertz kerlighel. See Ihenne ver-

dens dårlig ælsker, ee hwat dag the faa enest at see Ihet hwss

5 hwar the kunne fi/tne sin kære, all then dag æræ Ihe oieer glade

ther aff. Akt for thy ther aff, huræ verdskylle ha« skal glædhes

som ey tagher ien slim creatwr, men al thiyigs scaper oc Gudz

cxvi visdorø som tog ma?jdom vnder the7ine synlig scapels. Vnder ær

at kerlegful hug ka» bedrefues for nogher vertz thi?tg, then dagh

10 ha« tagher sin kære scaper, thy at vten twæwel hawer ha« tha

so stor glædelighelz maleri hoss seg, at ha« skulle verskyllelig

vpsubbe oc til enkte gøre all dreflig tilfall, sosom vesterhaff vp-

subber ien taar aff ælik. Ther efter vm thu attror at renæ Ihe/tæ

sacramenlz vrent smag, tha skal thu giwe theg vin vppa at draghe

15 thi« siæl førre fra vertz ærende oc synd oc legmelighet oc for

Jhesu Christi legems tagels skal gaa diwp a«ger oc røvvels oc

pwr sc?-iftemal oc gudhelig(het) i gerni«g, oc pryd thit hierles

herberg met hetest aslundels oc helgest tænkels sosom me^ rødhe

rosen oc hwite lilior, oc reed so stor brudgom thit brudhvvs met

20 san hierlens frid, oc tha thu foler ha««om nærwærendes i melle

hierle/ts arm, tha luk ha«7tom inne, ved all vertz kerlighelz vtluk-

kels. Ther efter skal then gudhelig siel late meg høre sin røst

oc skal siwnge meg aff Syons sang, hwes sangs sete lyd ær sawc

melsat afT trefal tener, sosom aff vertz thi«gs fulkommelig gløm-

25 mels, oc aff heth altrols the thiwgs som æræ ewi/tnelig, oc afT lofs

begy/mels som høre godhe ånde til. Helghe ær ha« som for at

velhe the^tæ aff i«vortes smag, oc ho som for ihetlæ at velhe aff

san rønels meer æn aff ord elier scrift. I thenne salle tilbinnels

skal han tag alle godhe thi«gs giwer, vm ha««om giwes ther

30 ower ien vseglig pauseren oc ien gripelig beskotiels oc ien vfrest

cxvr nytels ha«s som ær høgst oc san næruære«des got, som dragher

sielen vp at oc gør he^tne at ga til sin kæres pwr beskodhels

noghe^ lit,- oc ey vfgudher seg met ordh, vten boller ihet lønglig

lhi«g lønlig, oc vcdh at then man som løwer efler legemen,

35 fregner ey the ihuig som hore anden til, vten the synes ha«»om

dorscap oc ey nogher fræmct æter afl" ha«7<om, vtc7i then fram-
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taler aff hiertews diwp græd i Ihe/ine rost oc seyier: sannelig Ihu

ær ien skiwlt Giidh oc Ihet som oghe ey saa oc eer ey herd oc

ey vpfoor i vertz mæitniskes hierte, ey enesl the thi/jg so»n. Gudh

gømde sin vuolle vewner i tilkomende rige, men oc ey the lhi//g

som han pleyier at giwe sine ælsker i the/tæ liff. 5

[Discipiilns] : O min hiertc/is vndherlig oc rædelig blinhet oc

grætelig hordhet, Ihy at ieg hawer været so long timæ alfatest i mest

andelige rigdo/ns rigdom, ieg var vsel i so store rigdoms efn, oc ieg

(bieff) vissen oc ter i nadhe^s owerflydcis, ieg vsel, ieg tog rod roser aff

sodha72. rosengardh oc fek ey at vethe there sele luet, grøne bioster bar 10

ieg i mirt hnnd oc aktet ey there fogherhet, ieg hafde open eghen

uc aff vonku/tnels saa ieg ey til so raa/tne vndherlig thi?ig, ieg

tog hywimelske droppe oc ieg foliet ey, ieg var daglig budhen til

kræselig bordh oc gik ther fræ tom oc mawer. O mi?« Gudh,

ieg kærer for teg aff mi« hiertes innerst græd, at ieg hawer so 15

længe være^ fræ teg oc thu var nær, thu var met meg oc ieg

var ey met (eg, thy at ieg blænnef meg met vertz vwjsorg oc fo-

fænglighet oc galT ey moghe^ vm teg. O søle siele/js gest, Iha

Ihu forst kam lil meg, (ha sohi moon olier gik bort oc alt til

thenne ^lunå tog iog tegh. Huræ trælleret ieg (eg, høgest fogher- 20 cxvn

hel? ve meg vsel, huræ okle ieg tog teg vhøfskelig hogst vold,

huræ kollelig ieg log teg ængel brød, som ær mest lystelig. O
mi« siels vsinnelighel, ieg hafde i min mwn balsamum honeblennel,

lystelig oc alsølest, oc ey senset ieg Ihess godhe luet. O thu

glædeligest speghel alle godh things, alle ængels glædeful tilsyn oc 25

alle godhe mæjtniskes sallest glædhe! so fortæret ieg mit vsel lof-

net, at ieg siællen eller olier ronte so slor solhet aff Ihin nær-

uærels, oc ey fek ieg stundom andelig hugswalels aff thin søtest

næruærels, huræ moghe* (he^ hafde være^ moglet, vra ieg hafde

skikket meg met veydskylfe helher oc gudhelighel til thin helghe 30

leghem oc blodh. Ve meg vsel, thess ve^re so vofuel ieg meg

i iordrigs thing oc vertz begereis oc bleff so hoss them met lædi.

at legmelig thing smage? meg heller æn andelig thing oc iordrig/s

thing rorde meg mer æn Ihe ewi?tnelig Ihing, so at vm ieg hafde

vist nogher min vens lilqwem vm haften, at ha» skulle kommæ 35

vm morgen, for glædhe hafde ieg ey fongen søfn then næl, oc

11
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ieg hafde lænket aff all min magt, huræ ieg skulle vore ha««om

behawlig i alle mole. O mi« Gudh, men olier tog ieg teg som

ær mest hedherlig oc hegst kær, hiiilken hyrnmej-igi*- sang hedher,

huilkew iord haff hymmel dyrke tilbede oc pjedikæ, hwes andl

5 afgrund rædhes oc huilke?* all creatur lyer, olier tog ieg teg met

so stor kerlighet oc astuwdels oc ey hedret sosora ieg malte oc

skulle. O meg vsel oc daar, huræ møghe^ ieg syndet ther vti,

o huræ snart ieg vende meg fræ teg til anner thi«g! ieg bort

vende mit andl, at ieg skulle ey see til ænden, huræ snar ieg

cxvii* 10 kerde teg bort oc lodh teg ey hawe rum i meg til at bliwe! So

lædiful hafde ieg meg okte til teg, so at Ihu u\\n Gudh hafde ey

være(t) næruærendes, so skremtet ieg sosom ieg ville minzst tage

tilware leg at være næruærendes, men nw, thy all skremt ær

borllag, vplod ieg mine øghøn sosom vpuækt afl' sefn til at voog

15 oc vmfafner thin næ(r)wærels attroligesl me^ min hierles oc siæls

begereis. Thy at huræ tidh iek thænker Ihin nærwærels, begywner

min and at glædhes for hierte«s frøgd , sosojh han som tagher

golh budh kommendes af!" longtom, ieg lier a(T min hedherlig

herres nærnærels. Sannelig thet som mi?iner ær, enest Ihine æn-

20 gele nærværels, i hwat ste^ the vare, æn at [\\et var meghet longt,

then same næruærels hafde været meg møghei a«namelig. Oc

vm mil legmelig øgh hafde cy seel the ængele, vten vist Ihet met

trons renels at the vare ther, tha hafde (ieg) herel Ihere næruærels,

men nw vnderstar ieg sa«nesl, at ey atenest ængel skaræ , men

25 00 ængele herre gører Ihen stad hedherlig. Sawnclig thy at herren

ær i thejine stadh oc ieg vistet ey, oc for thy sører ieg saare,

at ieg ey beuist Ihenne stad stor hedher met ord oc gernivjg, Ihy

hvvar ieg vist min herre næruærende , skulle ieg nie odhmyglig,

tha som ieg kuwne ey gøræ hamwm annel hedhers tegn. Hwat

30 gørde Daniel, tha han var i blawt fræmmet? han vend sit andl

mot sladhen, hwar han vist Gudz tempel at være oc bad til sin

Gudh, oc see Ihen her ær større æn templet. Thes verre, huræ

cxvm ofte stod ieg i koor i sacrrtmentz næruærels me* vgudhelig oc

borldraghcn hiertæ, me^ vawrend øghøn beuist ieg min hierte?is

35 vgudhelighet. O huræ ofte ieg gik forsymelig oc snarlig fram for

the* sled, i huilken then sølesl gest var næruærendes vnder sa-
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cjome/tt, so at ieg ey lowet eller bad mine bene til tig met

gudbelig knæfall. Vlermer, for thy Ihu ær mi« Giidh oc Herre

oc mi/t ælskog oc mi« hiertens liggendefæ, thy skulle mit biertæ

glædhes thin næruærels, oc huglien skulle være glad oc eghen

skulle læ oc mwnnen si\V7<ge oc mine lopper skulle velsigne oc 5

æræ teg, oc hwer serdelis mine limme oc ledmode skulle beuise

teg kerlighetz tegn, thy at ho kan bolle ild i sit skodb , so at

ba/is klædher ey bræ«nes, beller bo kan delæ ien brænnendes

kærligbet i ha/<s kæres nærværels, at bo« ey berobes? ban vil,

ba7t*ty vil, Iben beropcs aff sin syn. Se for tby, buræ forsum- 10

elig ælsker tbu er, oc for thy er tbu ey ælsker, tby tbu for-

glemmer teg, Thy ien skedelig ælsker kan ey forsyme seg, tby

ba/i ger stor thi?jg, vm han ær ælsker, men ger ha?« ey, tba ær

han ey ælsker, Hwat gerdhe ban tbin barpslagber, man efter tit

bierte, som for aff sin klædher oc ^sprang ved archen aff all 15

magt, sosom ien legher met barpæ, i huilke« arcbe vare enest

legmelig tbing, som bafde ien skugge tbe tbi?«gs so»i komme

skulle, builke tbi«g gi/ige frani til lyset, tby sandbet ær nw op-

pe;ibaret, Tby at Ihe^tæ sacrament boller ekke thet som tbe aate

tber blefue i eken, men the^ boller tbe^ byHimelske bredh oc bo 20

ihet æter, han skal lewe ewi/tnelig, oc tby skal engen forvite

meg her efter, vm ieg vphegher her efter vnderlig so forsloor ger-

ni«ge, for thy vm alle mine legbems limme ginge ower sand- cxvm*

kor(n)ss tal i hawet, oc vare setest orgen, oc alle mine makte

vare glædeful reste, met alle tbem skulle ieg altro at lo\Ye tbeg 25

\eråens scaper alf all min magt, oc tber owe/- skulle ieg græte

oc seræ, at ieg bafde alt her til so blin vndersta?jdels til the^tæ

hymmelske lenlig v/jder, tby at ieg gik megbet vten til oc vegde

(ey) tbe thi?jg som skulle veyies oc gerde meg ey qwem til so

stor nadh, men nw bedbes ieg nadh for mi?* forsymels me^ vt- 30

rækte hænder i korss viiss oc vplyft eghen til bymmelen, tby at

ieg var alt her til i vbetraktelses lædhiful merken, men nw hawer

visdomse/iS lys bortkerd merken, oc tede meg teg aff ien vseglig

vili, Hon bortkerde lædhi oc vpuækt tron so?n. sow i lædbi, nw

star igew, at thu skal sware thin swen (il spersmal, huilkeji tu 35

mællet met thi« tekkelig næruærels, sosom met lifs bred oc \ti-

11*
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derstandelses. Først spor ieg , hwat lliu giwer mæ/tnisken som

teg lagher gudhelig i sacramenlef

?

Sapientia: leg bether teg, sey hwar aff goor then spors-

mal? er thu ælsker heller leydrcng? venler thu ey Ihenne spers-

5 mal at qwemmæ ien kærlegt'ul hug? then som helelig oc rættelig

ælsker, tha han hawer ibet kære han ælsker, han akter ey

meghei ajiner thi?jg, han Icter efter sin kære oc tha han hawer

ha«?iom, owerfarer han nytteiig got oc later som ha^t Ihe^ ey vist.

Thu spør for kærlighet eller for kerlighetz løn? hwat ær bæther,

10 hwat ær nylteligher, oc hwat dyrer æn at hawe meg sielfft? ho

so«t hawer Ihet som vethes at ælske, hwat skal han her vtermer

aslu«dæ? ho som gafl seg sin ven alsammel, ieg bether, hwat

cxix kojnmer hannom'? see i sacramenl giwer ieg teg meg siælfT oc

tagher teg fræ teg sielff oc vmwænner teg sielff i meg, thy at ey

15 skal thu vraskifte meg i teg, sosom thin leghems madh, men thu

skalt vmskiftes i meg, men mowelske Ihu ær ey æn iblkomplig i

ælskog, som ey enest ælsker kærlighet, men nogher he«ne løn.

For thy skal ieg sware teg ved ien iofnlig spørsmall. Sey meg,

hwat giwer solens skin veyert, tha ho7i skinner i all sin dygd

20 vten sky i middags slet"? heller hwat giwer the skinnewde siw

stiern oc skinfiil planete Lucifer then mørke næt? heller hwtit

fogherhel giw er klart veyier i voor iordhen , som var bii;tden

aff is?

Discipuhis: Sannelig Ihet ær (ey) twæuel, at thesse thi/tg

25 forer me^ scg møghet fruct.

Sapiens ia: Sannelig, the synes teg sloor oc æræfulle, for

bhy at the æræ kæjinæ oc bcgr/pelige, men i ræt sa«ne the gawer

som giwes i sacramentei ad sine mole æræ møghet slorre, thy al

then minzst nadh som han forskyller, ther tagher gudhelig theitæ

30 sacramenl, klarer siælcn meer i andelig klaihet i hywimerige,

æn nogher solskin kan vplyse pwr vedher, men andelig thiwg

owergonge legmelige Ihin vlignelig, oc ey Ihes minncr for then

nogher lønglig gudhelig vplysels, aff huilke siælen verdes stu?jdom

at owergudhes vmvel i the<tæ liff ful aff vselhet, so at hon venter

35 at klarhelz diwp lates vp for he«ne, huilke gudhelig lønlig vp-

lysels ku7inc tha ey begripes aff nogher sin, vten the vwderslas aff
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eneste (Ihem) som lhe/(æ sacroment t;ighe. Hem sodhan nadh gif-

wer slorre lysen i hymmerighe æn alle lyse sliærne, vm the vare cxix»

satte hoss iordhen oc vpiyste IheHne ve;den i (al) sin dygd. Uein

sodhan dygd skal giwe siælcn større (awdclig) fogherhet oc vænhel

i hyme/ige, æn noghev svwjmer kan giwe iordhen noghersin me^ 5

alle sin grøde, oc vm Ihu vilt vethe the^læ visselight^r, Iha akt

met stor vin thetæ sacraruentz magt. Ær cy guddo/ns skin (som

ær) befekt oc skiwlt i the/tæ sac;flme7jt, men i hymmerig klar oc

oppe/ibar, krafteligher at gøre seg her siælen klar vm lilbuHdcn nadh

ocihymme7-ig met æræ, æu thenne synlig sool til al vplyse all verdhen? lO

thy at ha« ær enest som insændes værels. oc gudh and vpfyller met seg

siellT, oc n\v bliwæ the ien and met ha«Hom, O hiira; stor æræ

oc klarhet skal vordhe først all sammel siælen sat vlen seg skal

alsammel vmskiftes i Gudh. Hem mit æræfnl leghem, som taghes

her trolig vnet sac7-amentz nadh, formå the? ey at pryde all hym- 15

me?igj5 gård, oc hwer vtvold siæl met større fagherhet æn stiær-

ne«s gong oc tidhens alskillelighet kan prydde legmelig thenne

iord. Item min æriigest siæl, som bolles i Ihe^tæ sacrament,

hawer hon ey meer lysen eller klarbet pa sin mote æn alle mor-

gen stiern oc aften stiern, oc alle thesse skulle gifwes ien tro siæl 20

i hymmerig som verdskyllelig anamcr Ihe^læ sacrament for vten

a?inor daglig oc store oc vtalig nadbe oc nyltelighet.

Discipul««: Jeg vordher vndherlig, tha ieg horer so ma«ne

ærlige vnder aff Ihetlæ æræful sacrament, men ieg bedher, at thu

skal ey forsmå ien Iwywel som ieg framlegger. Ther aff at thu 25

almektest Gudh pryder theftæ æræfiil sacrament oc hedherlig met

so vlalle oc æræfulle andelig fulkommels, ey enest i hymmerig

vten vmwel her i veyden, hwi ær alt the/tæ so lønlig oc skiwlt,

at Ihet fregnes næppelig aff nogher oc ey hennes dyg, vm ieg cxx

derfwes at sejiet? hwat som gors ved anner, ved ieg ey, men ieg 30

kan ey ransagh anners samwid, ihetlæ ene hawer ieg lit rønt i

meg sielff, at Iha ieg ville gaa til vors Herre helghe leghem oc

blod, aff huilkeif ieg horde gonge so møgel godhe thing, fan ieg

meg i so stor sløwhet, tha ieg gik til oc tha ieg gik fræ, at

ieg bleff lødløss, sosom ieg kimne skødhc, aff alle vplyselse oc 35

gudelig nodhens gawe som gonge aff Iheflæ sacrament. so al ieg
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kunne ey følæ i meg ha«s sete smag i noghet, vlen bleff so vten

fruct, sosoHj at sacramente^ liafde i seg engen fulkommels. O
høgste Gudz mægte rad, o ey derfiies ien vuiss swen oc daar at

straffe visest herre oc vstraflig, ther all Ihing skikker albest, hwi

5 hawer Ihu skiwlt so stor oc so vmædelig thing? var ey bælher,

at tiiu fornyet so stor v/zderlig lenlig thin[g]s tro met synlig tegn

oc oppenbarlig rønels.

Sapientia: Vest thu ey Ihy at thu gaar ved tron oc ey

vedh scapels? men Ihet som manz sin tegner oc renels prevver,

10 buræ kan tro taghe the/? men heller bør tron at vonske, hwar

teels oc synt thi«g vnderstas at hawe rwm, oc ihet feller efter at

then forklaræ trons verdskyl skal forfares. Vm thu vilt for thy

antvordhe rønels the^tæ s^cramcidz lønlig v/tder, tha ær Ihet som

thu kant ey Qy, at thu skal bortag tron oc trons verdskyl , oc

15 hwat vm nogher vtuold føler nogher rælig flygende thænkeis oc

samtykker them ey, sannelig han skal kronæs, vm han stridher.

leg belher, vpladh Ihin hierte?ts bogh oc see met hwat oppen-

barligest bekænnels the^tæ sacramc;jtz lønlig thing giwes at vn-

derstas i so/ttme mænniskes hiertæ, oc vm the^læ sac/amentz

20 sandhet giwes ey vnderstas altid, tha giwes ihet stundom aff nadh

oc synnerlig fordel vnderstas nogher mote vseglig, so at vm møg-

ligt var, at nogher vishet var større oc visser æn trons vishet,

oc thesse vseglig sac/amentz sannesl værels gawes at vethes oc

forstås vedh the^, tha syntes tron noghermote at late aff at hawe

25 makt oc thing ventes at hawe gonget i san oc fulkoi«,lig bekænn-

els. Sannelig Ihe^tæ sagde ieg (ey) efter almennelig lop, medhen

thenne vnderslandels gaar ower alle visdoms konstes tiemewt oc

vphofT. Oc ey skal (oc) thenne nad være altid hoss them, ther

kærest ær, vten stu;tdoHi tha som siælen gripis til the thing so«i

30 owen æræ, oc vplyftes til at vnderstaa hymme^-igts lønlige gudhe-

lige thing, sosom Gudz nad verdhes tha at oppenbare thesse

thing oc ihere lighe, som oppenbarer lønlig thing aff mørken oc

giwer slundowi at owerga mørke oc begripelig oppenbarels, oc vp-

høgher til vsynlig thing oc Gudz lønlige thing. Aff huilke lønlig

35 thing tha han vordher bort draghen, skal han igen komme til vone

Irons lærdom, for thy skal Ihii vndhcrslaa a(T thesse thing, at
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the/læ sacrame/jt ær ey for Ihy thes mi/mer sant, thy at henne

andelig fulkominels ær vgripelig eller vfregn(e)lig, for Ihy at Gudz

næruærels, som ær th«r, ær lys, ey sodhan lys som ka« sees aff

Icgmelig egh eller soju vtspredher seg til Ihe vvertes Ihiwg, men

Ihet ær Ihet lys som ma sees aff enest gudhelig vnderslawdcls, 5

eller aff then som hellæ ær gord, oc soj» i sin eghen værels ær cxxi

lys varelig , thy at huræ moghe? the andelige vphollelighet æræ

ærlighere, so meghe^ æræ (the) enfol(le)lighere, thy at minzst aff

Ihem i stoorhel æræ største i dygd.

Discip«lM«: O huræ faa æræ i Ihenue verdhen, som met 10

grangifuelig vmhiig akte at owe/veghe Ihe/læ sacramentz dyrefiil

dygd" o c nyttelighet. Sa/inelig the goo fram aff ien ter vone, at

the skulle følle sidh efter oc skynne seg ey, at the skulle gonge

fram, vten at the skulle goæ bort oc skynne seg ey aff gudelig-

hclz altraa, vten aff gudelig vermes vonskels, oc for thy so som 15

the goo til, so goo the fræ fofænge oc vten nadh, oc the æræ

sosom the diwr som ey twelygge, huilke som vrektes i loghen

sosom vrene diwr, thy at the tænke ey ower met grangifuelighet

eller tractcrer hwem the skulle laghe, eller huræ meghe^ got the

faa ther aff, at the laghe vel eller ille, men oc vm Ihet kam i 20

tliore ami/tnels, tlia vislykkes Ihet sosom ien litel nist i iet kolt

bryst oc synes ey meer.

Sapientia: Iree hanne slækt æræ som tagbe meg i sa-

c/ament, somme æræ alslings vskykkelige, sosom æræ Ihe som

æræ i dødhelig synde, somme æræ vel skikket oc fulkommelige, 25

Summe hawe sek mædhel mate, sosom the som æræ vgudelige.

The første forskylle e>\i?«nelig dodh, the anner ewi7^nelig liff oc

andelig velsignelse, the Iridhi æte trangt brød oc vsmaghen madh,

oc foo ey fulkommelig helbregd.

Discipul««: Vm skrøpelig mæ?jniske gør nogher lønlig 30

synde, me« tha ha« vil goo fram, foor ha?* anger for sin synde cxxi*

oc gør efther kirkins budh Ihet ha« formå, skal then synde man

derfues at gaa fram aff thin nadh?

Sapiens ja: Vm han hawer san anger oc gør efter skrifte-

fadhers radh, nw rællelig at tale, ær han ey synner. Maria 35

Magdalena, tha ho?i fek a«ger i sit hierte, gik hon til vors Hei-re
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fether oc velte them met taar, sazinclig hon hafde synde qwinnes

nafn, men tlia var hon ey længer synde qwtnwe, thy CArtstus

forlod he?tne synner.

Discipuly*«: Hwarien ær ryg i sin sens, men ieg venter

5 sayjnelig her, at the^te sac?-amentz gudelige lønlige hælle thiwg

gonge ower all dyg oc ower alle Gudz lonlig vnderlige thing i

the«ne verden. Hoo løwer for thy so renlig oc so vskyllelig i

thenne verdhen, at ha?i ær ien qwæm tiænest man eller tagher

thesse sacramentz? heller ho derfwes at ti-øste aff sek selff at taghe

10 hamjom , huilken sa?tcte Pædher, apostole^ts høfding, ræddes oc

sagde: gak fræ meg, Herre! thy ieg ær ien synde man. So oc

then hwes troo Gudz søn lofuet i Israel besynnerlig: ieg ær ey

Verde, at thu skalt goo vnder mit tag. Ho kan for thy som fødh

ær aff quinne redhe seg vey-skyllelig til so sloræ lønlig hcllehet?

15 Sapiens ia: Han ær ey fødh aff quinne som aff sin dygd

oc sine geruijtgs rætuishet kan redhe sek til fullæ som verdskylt

ær, vmwel vm ien enest man hafde alle ængels naturlig renlighet

00 alle helghe mæns klarhet oc renlighet, oc alle there forskyllen

soHt her æræ i verden ved iet strængt lofnet. Aff alle thesse

20 vorde ha« ey nog qwem til at taghe so store gudheligh thi/jg,

vm Gudz nad vare ey. O ewi/inelig Gudh, huræ rædhelig ær

cxxii the* mcg oc ajmer synner mine lighe, at høre the<læ! A vi, a

vi. Herre Gudh! oc vm hymmele æræ ey rene i thi;/, åsyn oc thu

fanst vndscap i thine ængele oc store gerni?tgs mæn forskylle ey

25 aff sin rætuishet at taghe. Ve meg, hwat skal vorde alT oss, som

vøfwes idelig i syndens vrenlighet, sosom halt eller lam i klæg.

So lamme vi til tho dell sow«, lit eller enkte gudhelig(het) hawe,

oc ey taghe vi oss anger vppa for vore forsymmels sosom tilhør,

met huræ stor rætzel vi moge framga, oc ær rædendes at ihet

30 som skulle komæ til nadh kommer til fald.

Sapien^ia: Vakt grangiuelig, at theitæ milhetz sacroment

ær skikkeif til lægdom, oc for thy ee nær mænisken gør the^ ha«

kan oc ødhmygher seg til nadhen, thet ær nogh, oc ey vtkræfuer

Gudh Ihet aff mænnisken som synes vmøgligt at være ha/wtom,

35 for thy at e nær then som taghe vil, ger the^ som ha?« kan, tha

vpfyller Gudz nad Ihet met sin miihet, til huilke^ han kan ey kamme
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vten nad, oc for thy vin [het ær ellers lige, tha skal lia« gaa

fram aff Gudz milhetz (rest oc holle sek afl" for sin eglien skro-

belighctz betrakteis, æn tog at bodhe ær lowende for ste/ oc tidli.

Skynner ey siwg mæ/miske til læghi oc fatte klapper pa riginaiiz

der? Gak fram oc klap oc twiwel ente, han ær læge oc millest 5

skyfter oc minzskes løner, ban vpræther all thi/(g met enest ordli.

Ha/js næruæ'rels lægher saar oc lægher hiertæ oc bortkører dref-

uels oc giwer hierte/*s glædhe. Hoo derfiies for thy at seyie so

vrolig, at tbe sowt æræ andelig siwge skulle ey go/(ge til haniiom^ cxxn*

som tog nianz siwgdo>/i oc bar ha/is krankdom. See Ihen vrcne lo

qjanne gik bag fil hantiom oc rørdhe harinom oc fek helbregd!

then synde qw^nne, tha hon kyst hans fedher, vort hon renset,

Cananea fnile hantiom efter, oc tha hon ey afflodh, vort hon hørt.

Spitælske ginge til hajiyjom, oc the vort hele, blinde oc sov« dyæf-

v\el vare vli oc alle naturens vanscapels, tha the trode oc ginge 15

fram, finge the helse, thy at dygd gik aff ha/i«om oc helet alle,

men oc oppe/jbare syndere oc syndemæ«niske, tha the ginge til

Jhei«m, forskyllet the nadh, oc han forsmade ey there gestbudh oc

hwss, huilken som kam (\ thewne verden) ey at kalle rætuise

vten synder, for thy ma seyes ey viige, at sosom ha«s tijqwæm 20

i leghem var til synde mæniskes helse, so oc the/tæ helsamlig

offer ær gifiien tro mæ«niske til synde bodh. Thy at Gudz son i

vterst nætvord, tha the^tæ helsa«jlig sac/ament stiktis, sagde

han: the/tæ ær mit leghem, som skal antwordes for ether, oc

the^tæ ær kalk som skal vtgydhes for ether lil synde forlatels, 25

hwarfor tha thu gør som lil teg stor, gak tryggelig fram vten

skelfwen i tro oc kerlighet oc tweg enkte aff havis mildhet!

Discipul«s: O nadeful ord oc ælskelig, at ieg vsel synder,

som veth min eghen snødhet, derfues oc go fram til voltz Gudh,

men nw belher ieg oc ødhmyglig, at thu seyier meg, vm the? ær 30

bædher at go idelig eller siællen til theftæ hemmelsk sacrament?

Sapientia: Her vm tag then ærlig doctor?« sojicli Augu-

stinv ordh, som seyier bodhe at være loflig for slet oc tidh, som

ær at halle seg aff slu/jdom for hedher, oc aff gudhelighct skal cxxm

ma« ente Ihes mi/in^r ga fram, men the? ær them nylcliget at 35
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the taghe idelig, liuilke som foo bodhe gudheligliet oc sacromenlz

hedher aff idelig tilgo/tg.

Discipul««: Men hwal aff them som synes altid sosom at

være i then samæ mole, so at the ku?<ne ey velhe seg møghet at

5 fræmmes ther aff, oc ey merkelig at vonskes ther aff, oc the felæ

seg nw Irengde aff ien hardhet, so at Ihem synes (at) hymmelen

owentil ær vædher, oc iordhen ær iern aff andelig terhet oc hiertes

hardhet, oc æn tog at the lese sin Iesni«g oc ben som the pleghe,

oc rense seg met sc/jftemal, tha ligeuæl blifue the i bort hiertæ

10 oc kold vili, oc faa ey at velhe nogher andelig nodhes smag, men

icg legger oc the^tæ til som nog ær grælelig oc pinelig helghe

hug, so«! ofte kærer the^læ, sosom ær at i hans taghels synes

nadhen stujidom at vnderdraghe seg merkeligher æn hon var von,

so at hoH synes nogherledhes at forsmå then henne føller efter

15 oc fly for then som henne roper efter, Ihet synes meg møghet

vnderlig oc vmwel grætelig.

Sapienifia: For ma?jge sag oc mote plæyer sodhan hard-

het al pine siælen, so som rønle mænz tale prewer, huikke tale

vi nw owergifuer, men the^tæ enest skal thu bolle, at nær thu

20 finner leg met grangiiielig ransaghels ey at være sag til then

samme hardhet, men Ihii gerde som thit var oc om hugsens

hardhet kommer ther ower aff Gudz tilladh, som pleyier at drefwe

cxxra* sin vtuolle thuscnd made, tha skal thu ey være vnadhe oc (ey)

brydhes ther aff, oc ey vndraghe teg mærkelig aff Ihe^tæ helsam-

25 lig sacjoment, for then sagh oc skalt (thu) vethe, at Gudz milhet

gerer ofte lonligest oc troligest siælens helse, tha som siælen blif-

wer vedh enest trons hielp oc føler ey nogher andelig sødhet, ey

minner æn hon var flydende aff andelige nadhes rigdom, oc lige-

væl (skal. han balle) seg varlig i the thing som tilhør, oc for thy

30 vnderdraghes sodhan nadhe stundom nyttelig fræ them, at the

skulle taghes igen, tha the æræ borttaghen met større girehet ok

bewares varligher, tha Ihe æræ igenfangen, oc at kær siel skal so

©fwes i odhmyghetz scolæ, men iet ær som ær møghet merkelig

oc som thu skalt grangiuelig vakte, sosom ær at thenne forsagd

35 andelig teff oc inworlcs smag ær ey trons rætte fulkommels oc

hør ey til thenne næruærend«« lidh, men hon hører til ewinnelig
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sallehet, oc ferst lion ey (giwes) i sacrameniet eller vten, tak Gudh

oc lid IhoUe, oc skal lim vethe at Ihet ær ey i thi?t vold, mon

the^ hørrer hogste oc veluiligest Gudh til, som skal gifiie, ey so-

so;« thu vil ellt-r nær thu vil, men nær ha/;»om thækkes , sosom

han deMjmer at være lil sin loff oc thin nyttelighet. Ær oc mer- 5

kende, at Ihe/læ hogsle goth oc so æfnfnl oc v ændelig, at e huræ

meghet meer Ihet taghes, so moghef meer vordher ha« som

tagher nogher mole hans begripeligher, oc ther aff hender i Ihe/tæ

sacrame/it ofte, at nær nogher vndragher seg merkelig aff ien

vskikkelig rætzel, huræ meghet han tofwer aff dag til dag, so lO

meghet foor Ihen større vskikkelighel. Bædher ær, vm \.\\et ær cxxiv

ellers lige, at gonge frara alT ke/lighet, æn at holle seg fræ aff

rædde. Bedher ær at gowge fram hwar vgge eller hwar dag aff

san ødhmyghel oc aff sin eglien vfiilkojjimelighelz vedherkændels,

æn ien tid i aaret aff eghen ræluishetz dyrff. 15

Discipulw«: leg belher, sey then tid som ha« skal helst

akle, then som gonger fram oc sammelhænle se[g] alsammel oc redhe

seg til ha/iS nad.

Sapienlia: Tha sac/umenle/ laghes oc nødhes, thy at tlia

vplales hy/umelen nogherlodes, oc kære søn lilføghes then skik- 20

kelig siel Icgiiielig oc andelig, for hwilke^ messæ kalles aff fadher-

lig scndels.

Discipul««: Hwat aff Ihem som altror aff største begereis

at taghe leg i sacromenl, oc tha kii«ne Ihe (ey) faa the^ tbe at-

traa. The se Ihesse sacrameyilz tiænisl man slanne oc se ha?j;jom 23

tage teg, oc the vlrække there arme aff hierte«s allroo, ihe vp-

late siælcHS raun oc allroo al laghe leg, oc ey ær Ihen som hører

eller byer leg oc vpfyller hu/fgræ siel aff Ihin asUmdelig næruær-

els. Thu vest at see oc ey smage, ær møghet pi;inelig ien ælsk-

endes siell. 30

Sapienlia: Somme æræ soh» meg tage ower Iheftæ bord

sacramentelig, oc goo Iha laslen bort, somme swighes i the^læ

bord, oc Iha vordhe Ihe drukken aff hennes fulhet aff mest øfne,

thy at the former taghe enest sacrame/det ^ men thesse taghe

sacrarae^ttet oc ihcs dvgd. 35
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Discip?tl««: Æn star nw igen Iho tweuel aff thenne ma-

XXIV* terie, sosom ær, at vm ha?* hawer nogbe^ meer som theg æter

legmelig oc andelig, eller then som tagher enest andelig, thet ær,

huræ møghe^ som herer til sacramenlz fulkoj/tmels oc sag, til

5 the^læ twiuel ær, thy thu vest ha;(7Jom som seyier : tro thu oc thii

aast! Thet a?jnet, huræ længe skal Iheif hedherlig sacrament blifwe

igen, efter at Ibeif (ær) laghet aff mænnisken?

Sapienlia: Sajtnelig Ihen hawer meer gudelighetz oc nadhes

materiæ som bæghi lagher, æn then so?^«- the^ a«net tagher enest.

10 Aff thet annet hawer thu nog oppenbarlig aff hellæ fædherns

skrift, at Gudz leghem blifuer so længe, huræ længe Ihen scapels

som vi se i brødz oc vins ligels blifwer.

Ite7n ten bøn ajf Gudz leghem.

15 Discipulw«: Hel helgesle Gudz leghem, som bolles i the^æ

sacrame/it, ieg vedherkænner leg me^ min mwn, ieg ælsker leg

aff alt mit hierte, ieg atlror leg aff alle mine inwole, ieg bcdher:

verdes at søghe mi7t siwg siæl i dag so milielig oc nadefullelig

som (ieg) altror at laghe teg helsammelig offer oc alle nadhene

20 kællæ, at ieg skal glædhes at hawe fu«nen lægdom (i leghem) oc

siæl aff Ihin næruærels. Herre, Ihu skal ey skodhe mine mavtne

synner oc forsymels, men Ihine v ændelig barmhiertehet, for Ihy

thu ær Ihen vm huilken verden ær scapet oc helel, vm hwilken

alle yrter oc alle dygdeful lhi?jg laghe sine dygde, thu ær

25 the^ vsmille lamb som offers i dag Gudli fadher for all verdens

helse. O søtest ængel brød oc sølest ho^tnekag, giff min mwn
Ihin helsammelig nærwærelscs søle smag ! Vptæn i meg Ihin

cxxv kærlighet, vt slyk synde oc ingud dygde, øgh nadhen oc giff hugs

00 leghems helse! Jeg bedher: bygd Ihine hemmele oc far nedher

30 til meg, at ieg vordhe lilsammel ien and met leg, leg lilføghet, o

hedherlig sacrame?(l, ieg bether al alic mine vvenne skulle bort-

køres ved teg, synde skulle forlales oc alle vnde lhi/(g skulle vt-

lykkes vedh thin næruærels. Giff god akt, ræt sedher, oc skik alle

mine gerni«ge i Ihine vilie, vnderstandels skal vplyses om teg,

35 søtest JhesM, me^ Ihe^læ nyæ lys, oc kærlighet skal vptændes, hop

skal styrkes, oc mit lefneif forbcyert skal altid fræmmes til bædher

oc at meg gifwes ien hællæ afigong, amen!



Anden Bog, femte Kapitel. 173

[(Cn^itnlum ifiiinttim.]

Hiiræ ewiuuelig Tisilom scal lofwes idelig aff all Licrtæ

oc all siæl.

M]| erer nieg vants gudelig fruct oc gorer fruct, sosom roser

iiJ plantet ower vanbek hawer sollielz luet sosom Lyban««, gorer

bioster sosom lilier, gifver luet oc bærer grene i tak i lofT, oc 5

lower til sammel oc velsigner He/ren i sine ge;ni«ge, gifwer ha«s

nafn mekteghet oc vidherkæ«nes ha?)?<om i ether mwnts rost, i

mwnts sang oc harppe, oc i skulle so seyiæ i vedherkæwnels:

HerrejiS gerni/(ge æræ alle moghet godhe, oc vælsigner Herren oc

vphogber hawHom, huræ mogbet i forniogbe, thy at han ær stører 10

æn all lolT.

Discipul««: O min kære, ho giwer meg, at Ihet hiertæ,

som ær siwg i thin kærligbet oc terste til at Iowe teg, maa fram-

iedbe thewne lofs vnfongels til fulkoyrtmels, før æn dødben kowi-

mer, som ær nær, at tben ild, som bræ/<ner innen at, skal bryst 15

vten til, oc gao o^ver all verdben oc vprese alle hierte owe« til

i tbin loIT, oc vptende tbem i lbiy«g æiskog. O Gudb gawe, at

alle sa/jg leg oc bymmedgis discant oc iordrigis sodsang giHge Ca,\v»

aff mit bicrle vp til byMmierige, oc giørde teg so søtelig verd-

skylle loff, at the motte vorde tbine guddoms øgben tokkelig, oc 20

motte glædbe al hymmer'igis gård aff ien ny oc vseglig glæde.

Men hwat skal ieg seyie? icg vedberkænner meg sielff at være

vværde til tbi/t loff, hwarfor bedber ieg at anner ærlig creature

skulle verdes at vpfylle m\n vfulkommeligbet. Tby ønsker ieg oc

attror aff alt bierte, at tbe bymmele som planeter side vti oc 25

sliern bymmelen oc alle fogber grøde oc bioster mei ma;*ne banno

fogber lyd oc alle bræ^tnende kerlighetz attraa som gonge aff there

hiertæ, som tbeg aff største kerligbet ælske, at tbe skulle Iowe oc

ve[l]signe teg ewi«nelig. Herre, mit hiertæ smeltes til tbin lofs

enest amijmels, sin oc skæl vnder, orde vonskes oc ieg sukker 30

bogt. Vmwæn til meg siælff, thy ieg fi«ner i meg ien vseglig
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attro at lowe te(g), hogste goth, som owergar all naliire?js efn,

hiiilket ieg later tha igen vten fornr aff natiire^is vmeglighet, thei

grædher ieg. Thy at vm ieg vil lige Iheg ved the vnderstandelig

creatur, tha finner ieg sa^tneligest teg at owergaa v ændelig alle

5 creature, vm ieg betracter Ihe thi/tg so?^ æræ godhe sete fogher

eller ynfulle, tha vnderstar ieg teg at være vseglig nadheful oc

ynfull ower alle thesse thi;ig, oc æn theif som meer ær at

være alle thesse thi/tg andelig oc i varels i sterst sanhet.

cxxvi let ær som ieg vil seyiæ, at aff sodhan thi7fgs motkommels foler

10 ieg i mcg sosom at nogher taler til meg, tha som fogher scapelse

lystelige til at see oc qwemlige til at ælske komme for min hugs

eghon oc vmuel tit for miti leghems oghøn, tha sænne the

gensten i mit hierte thesse (^ord) met klar (hugs) rost oc seyie:

eya, skod ok akt, hure fogher han ær, som meg skapt so fogher.

15 Thu seyier: ho ær han? sajtnelig han ær fægherst, oc so gar ieg

vm hymmelen met høfwesk thank oc vm iordhen, ieg skodher

Ledhi/jg Ihen stiern, ieg ransagher hafsens diwp, oc iek betracter

thenne verdhen met sine lustelighet, skow^ met grøn løff, grøn

ænge, prydde met mange bioster oc ma[w]ge lydh, ieg gaar ower

20 mark oc høg oc berghe oc daal, oc hwert serdelis skodher ieg,

alle thesse vptænne mit hiertæ til scaperens lofi", oc Iha som ieg

tracterer, huræ fægherste oc best thu ewi/tnelig visdo?/i skikker

alle scapete thi/(g, godhe oc vnde, ræluise oc v rætuise, so at thu

later ente vskykkelig(et) i all thi«g, thu hawe;- skapt, oc skikker

25 so thin creatur i sin gern'uig, sosom ær mæ?inisken, at aff he»jne

vishet dømes naturc?iS gerningh nogherledt* vndherstandelses

gerning, oc thu belagde al ihhig met visse logh oc satte hwer

serdelts ænde, oc skikker oss met stoor hedher, tha ieg thænker

the^tæ, glædhes ieg storlig oc nødhcs me^ glædeful røst at fram-

30 seyie thesse ordh: alle Gudz gerninge æræ meghet godhe, men

først ieg begynner at owerga the/tæ oc minnes, al thu høgst got,

cxxvi* evinnelige vskapt visdom, vtuald for al thing, ær mi?t hiertens enest

brud oc ven, tha hawe?- ieg ey længer and for vnner oc ræde-

lig hugssens owergongels, men tha ieg so alsammel vonskes i

35 meg, glædhes ieg storlig i theg. Eyia, for thy min herre, se n\v

mm vkerlig hiertens attro, oc lær meg at lowe teg oc æræ tit
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æreful nafn, thy at the^ ær som ieg begcrer oc atledhcr for alle

thc»ne verdo«s glædhe.

Sapienrta: Begerev ey nw visdoms kærlegfiil discipel at

iowe sin ven, ewi/melig visdom ?

DiscipulM*: O ev\i/*nelig Gudh, til hwat piner thu nw vten 5

skyld ha/(S hug som teg ælskcr? hwi spor tlui vm llie thi/jg som

vitherlige æræ? ieg hawer altrord Ihe/læ altid aff mm barndom.

SapicH^ia: Vest thu ey prophetens diet so»i seyier: ræt-

iiise mæ/tnisker qwæwjmer loff, oc thy (ær) ey fogher loff i

synde mants mwn. lo

Discipulw«: Iw sannelig, Hey-re! oc ve meg for thy, Uiy

ieg hawer ey Ihet ieg kan seyie, eller hwat ha« skal sware meg,

men ieg sielfver giørdhet. Vm ieg vil rætuise gere meg, tha

fordømmer mi« mwn meg, men skal ieg ey for thy Iowe teg, thy

at ieg vedherkæ«ner meg at vare vren? Plcyier ey orm oc vrene 15

frede, som æræ fedde aff vrenlighet, skrige i kær oc allro at Iowe

sin scape?' oc sosom the kii/tne oc gitc, thy at vm Ihe ey kiume

siwnge setelig soso?ji lærki eller nactergal, oc kii;tne ey vndersla

teg sosom mæ?jnisken, ther skæl hawe/-, (ha gøre the Ihet enest,

at the gifue them som vndersta teg, thin lofs maleri. O mis- 20

kiindelighctz fadher, ieg vedh oc vyiderstar sannelig, at the? søm-

mer meg vsle synder heller at ligge nedher pa grw for leg oc

bedhes nadh met grædh for min(e) synde, æn Iowe teg raet

smitte mwn, men tha trøster ieg aff thin millesl godhet oc infødh

milhet, oc allror at Iowe teg aff i/tnerst inwole oc bether Ihin 25

barmhertehel, at thu mi« herre Gudh skal ey forsmå meg vrene

madek oc dodhe hu«d oc rodden aasel, thy at hymmerig/'s ængele

ku/ine ey Iowe teg verdskyllelig, huræ møghe/ mi«ner skrøbelig

mæ«niske, som ær drek oc madek! Sa«nelig tu behøfwer ey mit

got, men thu gør oss so meghet meer thin owergongelig godhet 30

oppenbar, huræ meghet meer thu ønker var siwkdom oc giwer

oss nadh vforskylt aff thin mi«skelighet.

Sapientia: Then vil grtpe skug oc vædher som venler at

Iowe meg verdskyllelig som tilhør, han fresier vmøglig lhi«g, som

arbegder at Iowe meg til fulle oc ey ær for thy affladende aff loff, 35

men ihet sømmer teg oc alle crealur al Iowe sin scaper, thy at
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ængen crealur ær som ey lofuer then so«i he//ne gerde, oc ær

tænkende at i Gudz em lyder helle tænkels seler æn lydetui ord

vten sens, oc hiertejis græd seter æn enest muns rop, oc pur

edhmyghet æn brodhen rest, oc at thu skalt thes bæther vnder-

5 staa the^ ieg sagde vnder iet lefuende efterligels, akt til meg oc

see at æn tog at alt mit lefne^ i verden var til hegsle kuwgs

eller fadhers hedher, tha var han nogherledis hegher forklaret.

i

meg, tha som ieg led ded aff lydels oc vedhergik ha;M*om pa

korssef oc igeniest ma«kenet. Æræ oc mange som meg lowe

10 met høghe ord, men the gere meg vrede met forsmælige gerniwgc,

cxxvii* ihe hedher meg me^ {.liere lyppe, men ihere hierte ær io«g fræ

meg, oc æræ oc mange som lowe Gudh, ferst tbet gaar them

vell, men ferst [het gar Ihem amot, tha æræ the vtolle, hwes loff

ær ey Gudh tokkelig, thy hon ær ey pwr, men anameligest oc

15 ynnest ær there loff hoss Gudh som vedhergonge Gudh alle tid

aff alt hierlæ, i gcnverdehet sosom i lyksajjimelighet, oc mayine-

follelig flagelleret oc pinlte gere Gud loff.

Discipuhfs: leg bcdlier, ma thin swen tale iet ord til sin

herres hierte, sannelig iek kæ/mes meg alt her til at hawe haft

20 minner i the^ som forsagd ær, oc ieg hawer lofuet teg meer oc

heller i lyksamlighet æn i genwerdehet, men nw offer ieg meg al

sammel thin viliæ til iet brænnende offer oc hawer min hug red-

bon Iher til, at vra meg kunne hænde hwer ond thing heller

ge7twcrde thi?ig, therfor ville ieg ey minner lowe tegh, vlcn heiler

25 takke leg i alle thing, oc ville Ihole met tolomod al Ihing for teg.

Item, vm min dedh var heller Ihin æræ æn mit liff, Iha ville ieg

gerne vtgiwe mit liff som ær æn i vngdoms olier til dedhen oc

owergiwe the anner aar som ieg matte lewe vt i. oc vm ieg blef

ey de, tha ville ieg so offer meg vor Herre, thy Ihet ville ieg

• 30 enske aff mine innerste hierte redder, at vm vngdomen hafde

(været) snarlig fulkomen oc hafde være^ lige gammel met Matusa-

lem, at hwert aar i so \ong tidh oc olier, oc hwar monet i for-

iief/iåe aar, oc hwar seyier slwn i the daghe oc hwar minut i

the stunde i forne^nde olier, at the skulle lowe teg aff min per-

cxxviu 35 sonelighet so gudelig oc astundelig, huræ moghef nogher aff helghe

ånde tal i helghe mænz skin formalte nogh^r sin at lowe teg i
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so long lidh, so at (Ihe/tæ) hafde været fulkoy/tmen alt aff mi«

pe/sone, oc at tlitjnne lofs idelig fornyels afl sin stadehct ower-

gar alle species i Algorismo i then konsl, oc til Ihesse thi/jg vm

haws godhe viliæ som ey vorde oc hans lofs priis skulle bliwe

tht'f vti, at mi/t siel vtgonge« alT kroppe/t skulle ante taghe skærs- 5

iltz pine heller helueles pine til sine synde plict, tha ville ^ieg)

ente miwske aff min herres loff, men ieg ville me^ redebon hug

vm ieg formalet vpfylle alle mæytniske forsymelse oc forbælher all

then vanhedher som leg ær gord a(T ve/den. Men lal oc so sohi

vmegligel, at min siæl vare nw sat i heluete, hwar som ær thin 10

lols ængen vedherkæ?inels i thenne mode, sosom ær al bon at-

trorde at lowe leg afT kerlighet, sawnelig tha ville ieg so krafte-

lig frawtlale aff heluelj« dypest mørken til thin lofs rest, at hegst

lydendes rest skulle go i genom alt heluete oc verden oc vedhers

oc hymmele/ts heghet, oc skulle kowme alt til thin æres heghe 15

ku/igsæte. Hwat skal ieg mer seyie? ger aff meg hwat som leg

lækkes, thy at huræ længe fede ær i mine næsse holl, skal ieg

ey aff late aff thin lofs priis, men tha som magt vonskes at tale i

dedze«s stund oc formå ey tha yterrner at nefne mi« Jhesitm for

drefuels oc vanskelighet, llia bedher ieg at eghens tegn heller 20

fængerejts vtrækkels skal være fornyels oc stadfeslels til alle Ihe

aslundelig begerelse oc godhe gerni«ge oc Ibe gerni/jge som æræ

framfarn oc kowime skule, huilke sowt ieg ville offer leg aff gud- cxxvni'

elig liænisl alt til then ylerst dom dag, vm ieg kunne lewe so

længe. Ther ower min kære, legger ieg the/tæ til, ieg adror aff 25

alt hierte al nær mi« krop vordher til mul oc lokkes vnder sleen,

at tha skal vtga ien lystelig rest thin lofs oc æres aff hwer minsl

smwle aff then mwl, oc skal gaa genom then hard sten oc fare

vp til hymmelens heghet oc skal vphøghe thin lefwendes lofs priis

alt til then vlerst domdag, so lenge at leghem oc siæl Ihe komme 30

tilsammel i then hclghe vpsta?tdels, oc skulle sammelfeghes i Ihin

lofs æræ ewi/tnelig. Sawnelig huræ lenge ieg ær i leghems merk-

stow, tha bedher iek, at ieg ma nymme, huræ ieg skal ther til

komme, at ieg ma lowe leg aff all hierte aff all siel oc alle mine

magt, eller i all tidh sosom me^ vafliollelig ydelighet. For thenne 35

thi«gs forstore attrols seyier ieg ofte alf innentil aff brænnende

12
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hierte : o første rørelig hy»imels snarest lop, hwi sky//ner thxi

so? hwi gar thu so snarlig fram ? hwar for sJiy^ner thu so? ieg

bedher, the^ sohi ær vmøgligt, gør Ihet møgligl, oc stan nogher

slutid oc kør sener. Solen skal ey røres til at gaa nedher, so

5 længe ieg lower oc ærefulgør oc hedher i thenne øgnblik min

He/-re oc mi« kære oc min hiertens enest glædhe hiindertsinne

thusendesinne aff i«neste hierle^js rørdher. Jeg kæ«nes ok at

the/te hawer meg ofte hænt, at tha min hug hafde draget meg

slu/tdom til ma«ne ha^tne thi;ig oc tha ieg kam igen til meg, sagde

cxxix 10 ieg gensten: o mhi kære! thiisend aar æræ framfarn, ther fræ

ieg hafde teg i ami/jnels me^ ge/ni?<g, eya hiertens kære ælskog'

lat meg vp for thy tit liggcndfæ oc lær meg so længe ieg lefwer,

hnræ ieg ma lowe teg idelig vten hinder, so møghei som møglit ær

!

Sarien ti a: FIo so»t akter Gudh i alle sine gernhige oc

15 vakter seg for synde oc ey owergifuer dydelig id, han lower Gud

idelig. Sa^tnelig ther vppa, at ieg skal fulkome Ihin akt, tha skal

thu vethe efter fedherns sin, at tha som manz hug ær renset aff

vertz synd oc aff alle vrene tænkels, oc kommer til ien vrørlig

hugsens rolighet oc fulkomplig renlighet, so møghe^ som vnnes

20 mærtniskens skrøbelighet, han skal blifwe idelig i mi;t loff, som

ær andelig manz ænd oc fulkommels til al fulkomlighet, oc tha

som hughen vordher stadfest me^ sodhan rolighet, heller vordher

løst aff alle legmelig pines bonde oc blifue?- fest ved then ene

høgste got met fast hugsens akt, han skal lowe meg vten afflat-

25 els, thy at hwat som helst han griper eller tracterer i seg i thenne

renlighet, Ihet ær purest oc renest Gudz loff oc bøn.

Discipnlns: Nw ær æn igen, o ælskeligest visdom, at (thu)

ville lære meg aff nogher twiwel efter thesse søtest ord, som

kamme aff gudhelig visdoms kæller, oc the^ først ær, hwar ieg

30 maa finne størst oc enkorlig thin lofs maleri?

S a pi en ti a: I then høgest oc gudheligest oc owergongeliste

voldz beskodels, i huilken hulles alle fenfolleste godhe thing aff

ewinnelighet, sosom i sin kellæ vphoff, ther efter i delaktege

CXXIX* godhe lhi«gs bække, som flyde vt aff the^ høgst golh, huilke som

35 deles i blanl crealur meer eller (minne), sosom Gudh verdes

at dele them hwer særdeh's.
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DiscipuIwA: Jeg siwg mæ«niske formå ængenlujid at stande

vp til Ihen heghe Gudz voldz skodels, men ihet later (ieg) Ihem

som sterker æræ oc liges Cedris, Ihet træ i Lybano, oc ieg (vil)

bolle sted met tissel som gror nedberlig. Sannelig tha skal ieg

ey therfore tie aff thin loff, vm ieg kan nogber mode gifiie tbem 5

©fn tber magt (bawe) aff mi« vonmagt, tby vi see so at tit i blant

Ibe fogle som siwnge setest i skoghen oc i hhnl naltergal æræ

rawen oc kolp, oc tiæne sin scaper i ihet lille tbe ku;/ne. Soo

oc ieg, men ieg ær ien synder, bawer synd enest til bænne, oc

sossom ieg kan, vil ieg lofue oc æræ m\n Giidh ved ba?(«om 10

ewinnelig. Sannelig aff Gudb kan ieg ey siwng (a/met) seteligher

æn ihetlæ: quoniam suauis e*^ åomiDUS universt*, for tby Herren

ær alle sød oc mil, oc at bans misku«d ær ower all(e) ba7iS

gez-niwge. O mi« Gudb, mi« miskii«d, tber vti glædbes mi« siæl

oc mit samuid, oc alle mine beon doggcs aff for stor glædbe. 15

Jhetlæ sete sang skal mi« siæl siwng alt til longt olier i blant

andelig fogbel slækt met sodb oc glad rost, oc buræ ofte ieg

tænker i xnhi bug, burædan ieg var stundom, oc liurædan vodbe

ieg vnkam, oc i buræ store vodbe tbu beuaret meg, oc aff builke

vnd tbi«g tbu tog meg aff. Tbu senderbrøst mine bo«de, tbu 20

belet rodden saar, tbu søndersled vodeful snar oc frelste meg

sølelig oc fadberlig. Først ieg betracter Ibe^læ oc ander godbe cxxx

ge/ni«ge tbere ligbe, ær vnder at ieg kan kære meg sielff i alle

theres aminnels for kærligbet. Sa»nelig ieg bcgy/jner Iba at vp-

tænes aff beleste kærlighetz ild. O ewi«nelig Gudb, buræ lenge 25

tbu bidde tollelig syndemæ«niske som stod a mot teg, o buræ

ofte oc buræ fadberlig tbu pamonet ba««om, nw søtelig nw bard-

elig. Tbu kam for ba««om som ænte vist i setbetz velsignelse,

tbu løp fadberlig mot tbin son, tba han kam til teg, som bafde

fortæret sit gotz skammelig, oc var fortungen aff synd oc nagben 30

aff nadben. Tbu vende ey tit misku«delig andl fræ ba««Hm som

gik onde veyie, men tbu var altid oc bwerste? mild oc miskunde-

lig. Oc tbe? som meer ær, ieg tog enge« tid til tak alle tbesse

so mannefol godbe gerni«g, oc tbu begst godbet lot ey aff for

tby, alt tber til tbu drog meg v/nsidbe til tegb. O bøgst oc vsie- 35

lig milbet, mun ieg oc gite ballet meg sielff aff tbi« loff i alle

12*
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thesse gerni«ge? engewlunde, mi?* Gudh, min miskiuid, for alle

thesse oc ander vtalle godhe gemmge ensker ieg oc attror, at

teg skal vordhe sodhan oc so frygdelig loff aff megh, sosom Ihe

helghe ængels loff var Ihen tidh tha the glæddes i thi« gudheligest

5 voltz ferst aasyn seg at være stadfest ewinnelig i thin loff, oc

the onde ånde at (være) nedher trykken fræ teg for vten ænde.

Itewt at then loff skal være so stor oc so glædelig, huræ stor

the hælghe siæles ær, Iha som the laghes aff skærselz fengsel

cxxx' oc p/esenteres ferst thit æræful andl, ad skodhe Ihet met

10 glædhe, ok huræ stor then loff ær i hymmerigis gater efter dom

dag, tha som vtuolde mæ?iniske skylles fræ the onde mæ^niske

oc skulle Iowe Gudh met fregdelig hierlæ, oc skulle æres ewi^tnelig

aff sin frælss. O søle oc mille mæster, nw ville (ieg) vethe aff

teg, huræ ieg ma vende til Gudz loff the astu/idelse som komme

15 stundom i mhi hug, som ieg twæler vm , hwat heller the skulle

være naturlige, heller aff Gudz nadhe? Item huræ ieg ma vende

til min scapers loff ey enest got, vten vmuæl vnt, sosom vnd

inskydels som vnd ængele gøre? Item huræ ieg ma vende til

Gudz loff alniennelig all Ihinge sowi sees oc høres oc vnderstas?

20 Sa])\ ejitia: Til thesse tre thing gifue wi sodhan swar, oc

seyie først, at thesse iomefnåe siælens lefhet heller smektels kan

vonskelig al skylles for there største ligels, oc for thy skalt Ihu

alle thesse siælens liofhet eller smektels, the som puræ oc rene

æræ, sosom ær glædhe oc frøgd som vpuæ.kke til nogher glæde-

25 lighet at noghe/ got tilstar, heller vpuækker til søt græd eller thes lige,

sosom stU7idom pleyier at vordhe, aff huilke thu ey veth hwedhen

the kamme eller hurt the gonge, alle thesse fede oc daghet

siælens liofhet eller glædhe, gensten at thu foler them , skal thu

vprække them ovi'cn til til alle things gører aff ien gudelig beuis-

30 els, til then anamelig offers mole, som Abe! offert Gudh, at the

skulle vpnødhes i hans loff som ær naturens gører oc nodhens

giwer, oc so sannelig sodhan nadhe, huilke at so æræ naturlige

oc vten verdskyl, moghe vorde owernaturlige oc verdskyllelige

cxxxi nogherledhes aff sin ænde, Huræ tit thu føler vnd ånde spol oc

35 eghels at begynne til at hwæse i«wortes, slat gensten vp oc segh:

o høgste Gudh, at mm siæl ma vngripe Ihenne vnd anlz sled
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eller æmbet, som han skulle hawe lowet teg vli i vændelig ey/iii-

nelighet, vm ha« hafde blifuet stannen, tba onsker oc altror ieg,

at huræ ofte thenne ynd and sænder thesse styggelig oc vnd

tankke i mi« hug mot mi« viliæ, so ofte vordhe teg vseglig tak

oc loff i the vændelig ewinnelighete aff alle mine astu/idelse ensk, 5

oc hiiræ ofte ieg tholer thesse snede hwiske so//t sændes innen

til, so ofte offer ieg teg tækkeligest lofs offer met kærlighet. For

tby so som thu seer alle thi7tg hielpe til sammel Ihem som ælske

Gudh til godhe, tha som sodhan forgiftelig frestels ma komme

them vmwel til nyttelighet. Men aff the« sidest thu spurde, ær 10

so gerendjs: ee nær thu seer eller foor at vethe nogher thi/jgs

besynnerlig forgong, ee hwat ihet helst ær sosom grenful skod

oc æng ful aff bioster oc mark ful met sæd oc træ fulle met

iruct oc i alle ander sodhan thi/tg, tha se(y)g aff thin hiertens

i«nerst kærlighet met vplyft hiertæ owen til oc vtrækte hænder til 15

hy/nmelen : o æræful oc fogher visdom, efter fægherste oc ower-

gonglige thenne lhi7j(g)s fordel oc nadh, tha helse leg aff mine

vægne the Ihusend sinne thusend aff hyj/ime/ig«« skaræ, som teg

tiæne oc ti tbusendsinne hu?tdret thusend som sta/tne hoss teg,

æræ the teg aff meg, oc alle creatures alme/tnelig sete sang sam- 20

mel lowe the teg aff meg nw oc ewi«nelig!

D'iscljjuhis: O ewinnelig Gudh, vm loff ær so glædelig her cxxxi*

i ve/'den, huræ ær bon tha i hymmerig, oc vm he/tnes amiytnels

ær so lystelig, hwat skal tha vordhe aff he«nes næruærels, men

mit hierte bodhe fregdes ved Iht^nne thin lofs vnderlig oc vseglig 25

søthet, 00 særæs inwortes sosom aff ien swar sorg. Thy at tha

ieg tænker megh at være i thenne vselhetz dall, oc seer meg æn

i dag at være so longt sat fræ godhe mæHuiskes fulkommelig loff,

tha vtbryster tilsammel grætz taara i blant lofsens røst. O nær

skal then astundelig dagh komæ, som meg skal frelse aff thenne 30

dødz leghera! hoo ey attror at skylles fræ leghemen oc være

met Chresto, oc gonge aff vselhetz stat til Gudz seners æres fri-

het! Herre, the? ær tidh, tag bort mi« siæl, thy at ieg ær ey

bæther æn mine forfædhern! see huræ vodhelig thenne verdes

skibels begyHuer at vordhe, se huræ manne vnd Ihijig begynne 35

nw at vordhe oc at voxe all vegne, ve Ihem (som) fedhe oc vp-
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fosler i thesse dagha, salle ær han som bidher efter dedhen nær-

uærendts oc ær vel red! men ieg seyier ha»/iom at være mer

salle, som nw gik aff dødhelighetz stad oc kawj, til hymmerige.

Men ieg som hwerken hawer, huræ kan ieg hiigswales? o min

5 Giidh, hwal skal glædhe oc vedherqwæghe miy* siæl her efter i

so mange arbegd oc trængeise!

Sapientia: See thu hawer hwar aff Ihu ma foo radh her

i melle nogheriedi«, sosorø ær thenne glædelig Giidz loff, oc vm

thu efuer henne idelig, tha ma thu hugswales i genverdehet, thy

10 at andelig glædhe oc Gudz lofT næruærend/« glædhelighet ær so-

cxxxii som ien forlegh hyinmerigis glædhes, hwar alle vtualle skulle

Iowe oc æræ meg ewi«nelig vnet ful mwn oc glat hiertæ. Thenne

gudhelig loff qwægher hoghen i genwordehet oc dragher hoghen

owen til oc bortkører vskikkelig drøvvels, hon bortkører andelige

15 vuenner oc gør Gudh blid oc glædher ængelen oc frelser siæle aff

skærseld oc skænker all hymmerigis gård ny glædhe.

Di se i pul MS : Min siel, stat vp, stat vp , tal lofs sa?jg i

glædelighefz røst, cymbola leg skulle saHimel lydhe, hiertæ skulle

sammel glædhes, oc all iordhen skal glædhes til scapere«s loff.

20 O ælskeligest visdom, ewi/jnelig godhet, iek bedher teg at hwar

morghen i dagni/ig, tha ieg star vp til teg oc later vp mine eghen

oc mit hiertæ tilsa«j.mel i thin loff, at ther aff skal oc vpga thi«

lofs vseglig stori biws me^ klar skin oc bræ?ine«de low, hawen-

des i seg thi;i kerlighetz høgst trap som nogher sin ær gifwen

25 miwniske/js hiert aff owen til, oc bærendes i seg then ants bræn-

nelses ligels, som mest vermes i thi/* kærlighet i blant then høgst

ordens hywtmelske skaar, som brævtne i teg oc aff teg, ente ihes minner

til then ower vphollelig oc ower varelig kerlighetz eftersyn, i huil-

ken o thu hymmelske fadher ælsker thin enefød søn hetest i then

30 helghe and, oc ieg bether at thenne loff skal so søtelig lyde i

thi« fadherlig hiertæ, sosom alle harpe oc sang leg søte lyd pleyier

at lyde aff sin mote i iet glad hiertæ i vngdoms blostrendi« stat,

00 i Iheitæ lofs bluss (skall) thin lofs røgelskar vptæn, vmwel

(so) godh luet sosom at Ihet vare gerd aff alle mirre oc røgels

cxixii* 35 puluer oc alle hånde kryd menggels, ther vel oc søtelig lucte.

Thet blus skal være so foghert sosom tha yrterbloster voxe i
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voors tidh pa marken n\et fogher lyd, oc træ stan met foglier

gren gren oc vellucfende, oc llie/læ lofs bkiss skal være so kær-

legful oc lyslful, at thine eghen skulle lystelig see til thef, oc all

hywmerigts gård skal glædfs, oc the/tæ skal idelig vpga vlen

igen hol owen til met thin kærlighetz helest værm, aff hiertet ved 5

gudhelig tank, aff mwwnen me^ bræ/tnende tale, oc aff alle ger-

ni«ge met bælle oc hymmelske vnigong, oc the/tæ loffs bluss skal

bortkere (atT siyt dygd) alle vvenne, oc ege nad oc foo god ænd

oc skal forskylle hællehetz nadh, at thenne ændelig lofs ænd skal

være evinnelig loffs begy/<nels i byHime?ige, amen! 10

Ca^ittulnra ni^

Duræ tkttæ som forscrifuen star ma drages til prædiken.

iT| Gudz visdowt, thenne forklarest thi» lærdom ær i viis manz

^ mwn Ijstelig liggendefæ, vm hon vordher so skikke/, at bo«

vordher ey enest læt til at vwderstas, beller lystelig til at heres,

men oc alne^nelig til at sprede seg for bwer mæ^niskes skibels, 15

for thy hevne fulkomlighet vtkræfuer thet sawime. Sannelig til

san ælskog >)c til thi« lofs verskylle idels herer siæle reft. Sa«-

neiig tro swtn oc snil, som feller apostel orden efter, ber aff

brodherlig kærlighet, som ha« ær bu/jden til, ey enest at akte seg

sielff, men oc siæle helse oc iefncri'stens nyttelighet, oc for thy 20

efter thenne belsammelig visdoms lærdom, som nw ær sagd,

bedhes ieg lærcom, huræ ieg ma venne thenne sammæ kæ?tdom

til iefncrtstens nyttelighet, oc vtwide henne æfnfullelig. Ther cxxxin

ower giff oc thin enfolle swen ien stakket oc nyttelig konst, til at

gere [het samme alle ander materiæ vskift oc formless, at ieg 25

ma fram lede honte aff the rwm i honnekag, oc ma bryde bredh

for bern oc skifte bredh i bhnt almoghen aff nadheful frwct-

samlishet.
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Sapientia: Thenne lærdom som tim bedhes aff meg nia

thu faa fogherlig oc nydelig met faa ord, vm fhu vilt ey bortkast

liaet nyttelig ord, soh* thu løste, i then vishet som fu^tnen ær aff

man. Thu sper, hwat ær Ihet'? saytnelig the^ som naturlig mester

5'seyier: the^ hører til visma« at skikke, hwat ær bæler æn ihet

oc hwat nytteligher oc hwat ærligher, thy at thé thiwg som aff

Gudh æræ the æræ ok skikkete, thy at ihet som hawer skikkels

skal bliwe varelig. At ieg skal lære teg vmuel i the^tæ sosom i

alle thi«g, som førre æræ sagd, heller met eftersyn an met ordh,

10 aff ihet som spørs, for thy skal thu bevare then mode oc skik-

kels som her kuyigøres. Merk for thy vm the stikke som for-

sagd æræ, at ho som helst begerer viselig oc hetelig at lære ey

enest sek sielff vten vmvel sin iefncristen aff thenne visdoms kæn-

dom, tha ma ha?t ther finne met studeren som them kan bodhe

15 gafne. For thy somme materie æræ so satte, at the æræ nogher-

mote tilføglige aff seg sielff ther til, vm nogher vil giwe seg vin

ther vm. Sosom æræ allæ the materie som æræ iff Christi

pine, oc ther skal han enest skødhe tal aff the« ChWstns tolde,

oc huræ mæ^misken skal lige seg them andelig, i sodhan mote:

20 then materia som førre ær sat, hwar Gudhs visdowt begy?iner at

vttrikke si« discipel sin pine, ær so skikkende til foWitt:

Først tha Gudz sens hårde pine stod til, tha swe: han blod-

ug3 taar for dødzens drøfwels, som ha«nom var at hånd. Ey

thes miwner antwordet ha« frilig sin vili sin fadhers vili oc ful-

25 komme« the« gudhelig som ha« hafde begynnet. So skal hwer

gudhelig mæ«niske i all genwerdehetz tid oc i drøfwelghelz træng-

els antworde seg Gudz fadhers viliæ oc aname the« gudhelig som

forkommer, æn tho at naturen genstrider. — Annen mote, at so-

som Christus var gripen oc sat i fængsel, at ha« skulle ey bort-

30 gaa, hurt ha« ville, so skal mæ^jnisken gripe seg sielff, at ha«

skal ey efterfølle leghems lyst oc sinnelighetz begfrels som dragher

til skadhelig thi«g. — Tridi mate, led ha« tol'elig alle spot oc

daar oc blyels, som ha««om var giørd then simme næt aff the

vnd løter. So skal mæ«nisken lide for sin fislsers kerlighet alle

35 smælefulle oc drøflig ordh aff vnd mæ«niske. — Fierde mate, tha

han vort led til Caypham ther efter, owergiff ban ey sandhet,
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men ha/t sagde se(g) at være Gudz sen met all saktmodehet, tha

the bande oc fordemde ha?iiiom^ slande?tdes i doze/js vodhe. So

skal uc ha;ts sanne swen ey ower giwe sandhet for nogher for-

gængelig vodhe, men han skal bliwe fast alt til dedhen. — Femte

mote, drøfdes ha/ts setest modher meghe^ såre, tha hon saa sin 5

sen so drøfden, oc hon ønket haimom aff innerst invole oc græd

beskest. So skal ien tro ven hawe ønkels ower sin ven, tha han

lidher vnt, — Sette mote, tha han var skikkef for domeren oc

kærdes falskelig aff vrætle kærmal, tedhe ha;«, all spaghet oc tolo- cxxxrv

mod. So skal san Chrtsti ælsker ey kurre ey rope i mol oc ey 10

seyie amot, tha ha« foor skade vrættelig eller mol strides aff sine

awns mæn. — Siwnde mate, Gudz visdo/n føræs i hwid klædher

oc forsmas sosom daar oc gøres leg aff. So skal andelig mæw-

niske lide tollelig alle doræ oc leg som thenne verdews fofænge

mæ/tniske gøre them som ey hawe Gudh for eghen. — Ottende 15

mote, ære;ts ku/tg krones me^ torn kronæ oc spottes met ku/ig

spiræ Oc purpura til haad, so vmuel tha som Christi swen for-

smas i thenne verdhen oc vræges bort aff sielf vyrdhi/ig, so-

som at han (ær) vverd all hedher oc gøres daar aff, skal ha«

tænke, at swejtnen [ær] ey større æn hajts he?re, oc skal ey hawét 20

for vnd, vm han lider lige thi/jg me^ hegst ku?ig. — Niende

mote, ther efter var han necter oc«laghen, oc Ihet hellest ket var

slidhen oc riwen met knwnnefulle sweper, so at ha?js hellest

leghem bionet, oc war hwerste^ redh aff blodh, so skal snil

ridher ræfse sit leghem met hwashet oc verdskylle hordhet, at the(^t) 25

skal ey begyjjne at stride amot met vlydels. — Tiende mote, var

dom giwen owe7- lifse;iS gerer oc ledhis snarlig vt til pine«s siet

oc bar sit eghen korss. So skal san Jhesu Christi efterføller

owergiwe seg sielff oc taghe sit korss oc gaa vten stadhen met

hajiuom oc bære hans forsmæleis, oc skal være gørd sosom 30

thenne verderts vtvrag, oc skal altid bære Jhesu drøpels i Qsin') cxsjiv

leghem, at Jhesu liff skal oc vordhe ku/tgørd vmsidhe. Oc so ær

ok gørende i alle ajiner materiis efterføllendi«, som æræ aff

Christi pine, lige mote sosom i thesse ti artikel, oc me^ then

samme mate moo vordhe i then materiæ som ær sagd aff vertz 35

drøfuelses nytlelighet, aff huilke ha« ma tilsammelføghe oc lillægge,
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SO at Ihet ær tokkelig. So skal hi\n oc gøre almæ»nelig i alle

sodhan materiæ som æræ tliess lighe: ferst skal ha^t sætte them

sammel skikkelig eller i rad oc læliæ artikele, oc so framføræ

Ihem for them som hore skulle, men somme materiæ behewe

5 grangdeligher ransagels. Sosom i then forst materiæ, somi forre

ær sat aff gudhelig festels, tha fi;tner ien adwaklelig leser thesse

nyttelighet i LIant anner gudhelig festelses nyttelighel, thy at Iher

aff skal han foo rent sa/uuid, tryg hugh, klart rygt, vdødelig nafn,

andelig lyst oc gudelig glædhe, lilflydclig fructsamlighet, rolig sofn.

10 Thy ha» hawer ien tryg Leskermer, han skal fa hedher oc æræ,

ewiytnelig salehet. Hoo som he?tne tagher seg til ven, han skal

pryddes me^ lefnets fogherhet, han skal klædhes i ærens kiortel

00 krones met glædhe^is kron, han skal nyte stor roo for lit ai-

begd, oc han skal hellegøræs i san oc fulkowilig sallehet, avin

15 ær Iher vti, at han skal beskodhe høgst oc sant goth. Item ha«

skal være hedherlig oc ønful, thoUe oc lyksamlig, viss oc frest,

andelig oc gudelig, ælskclig oc alle godhe thi//ge tryg eyier. Item

vm then materiæ som ær aff hed oc san syndbætri«g, merk i

[bet samæ ste?, at thesse vnd thi«g føller efter synde«, i blant

20 a7tner sosom ær ien grym syyidpliot græd oc drøfuels oc a?iger

oc hiertews rob oc vselhet. Gudh tabes oc vsel siel skilles fræ

cxxxv høgst got, ha« nektes aff na^he oc hon røfues fræ hymmelske

gafwer oc klædhes i skæntzel oc vpfylles aff smælighet ok swigi«,

hon forlates oc trænges« nogher mote fræ alle godhe gerni«ge,

25 hon pines aff eghen samwilz gnafwen, oc lefuendes dør han oc

helbred vordher han siwg, han taber brudz nafn, ha« redher Gudh

oc fortaper seg sielff, ha« vanhedher frelseren, han glædher sine

vwenner oc drøfwer helghe ængel, han skal vpfylles aff blyels

rælzel oc angest, synden daarer klogelig mæ«nisken, hon bort-

30 [t]agher sin oc genomstinger hierte oc forderfwer mæ«nisken me^

sød forgyftels, hon vlgrawer andelige øghen oc bort kører then

helghe and oc bortagher all styrk. Synde mæ«niske gaar amot

vwens swerd vvepnet oc vordher seg sielff hard oc falmer i seg.

Tha ha« seer ønners godh gerniyjge, thess meer skæmmes han o(c)

35 bedrøfues aff sin eghen gerni7«ge. Synden lighes bly oc løw oc

tordwn oc malhyrt, hon bortagher inwortes roo, hon pleyier oc at
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bedrøwe thc som sofvve met rætzel. Ther aff beskes hoghen oc

all creatur vordher ha»s pine, hon ægher stundom inæ«nisken at

banne hans fødels dag oc at falle i vonhops gralT. Vin then

materiæ som ær afT vnd renlifues mæ/tniske, i huilke gudhelighetz

verm ær vtslykt, merk at fofæng renlifwes mæ/jniske ær grædelig 5

oc nogher mole vsier æn all creatur, sosom ær at han myster

Gudh oc verdhen. Hay* lighes then stad som vnanneslet faller

nedher snarlig eller toQig vonskes, ther til hon forfars me^ alle.

hem ha?i lighes hafi" trol for vtwortes oc inwortes vonskabcls.

For thy at san oc fulkoHiraelig renlifues man skal hawe thesse 10

skell, sosoMt ær, han skal forsmå alle vertz lhi;jg oc skal bræ^tne

i scapere/ts enest kærlighet oc skal altid hawe helghe tank oc cxxxv«

godh gerning oc rætle seg sielff oc sin iofncrislen , oc skal swige

ængen oc ey skade nogher, men ha/t skal hawe iet got lefnel i

enfollehet oc renlighet. Item han skal korsfeste sit leghem met 15

syndene oc leghems lyst, oc han skal hawe store id oc vonæfulle

aff gudhelighet, oc skal stride sterkcst oc ærligest amot vwtns

vndscap, oc han skal antworde seg sicif alQ^ til dødhen for san-

hetz oc rætuishetz beskyrme!s. Sannclig vnd (renlifwes) mantz log

æræ thesse arlicle, sosom ær fortrodenscap mot sine owermæn, '\iem 20

kærmoll, thy at kærmol hør hannom til som ente vil lidhe, men

vil løfwe efler sin vili, item vskælle girihet lil vertz Ihing oc

møghet fri betzels losning til legemmens synd, itewi gudelig kær-

lighetz vonskels, item awnd mod then brodher ther triwes i godhe,

vquæmlig begereis lil hedher oc hælghe vonæ forsymels. I Gudz 25

tiænest æræ the lade oc møghet ideful lil at søge vertz Ihing, oc

al tid akte the møghet vm Ihere leghems røkt, ite/n the æræ hel-

ler redhe til at efterfølle vnd eftersyn æn godhe, oc the ville for-

sware sin forsymels met ånders ledi, thy gøræ manne vnylle lop

oc forderwe godhe sedher met vnd tale. Stundom hawe the and- 30

elig ord til ien stund, men legmelige gerni//ge gonge in vnnen

til oc rædhes meer mænniskens øghen æn Gudz. The hawe

hierlæ vpfylt met vertz begereis, oc vm Ihe hawe nogher godhe

geyninge, tha æræ (the) blænde me^ mange vnd gerninge.

I thenne mote ma hwar som ideful ær, vtdraghe biosler aff 35 cxxxvi

thenne bogs anner male?iæ, hwar aff ha« ma draghe sin iofn-
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cWsten til helsens vegh oc vpuække hamuom til gudhelighel, huil-

ket vi late hsnnom sielfT gere, at haimom skal vordhe ewi«ne!ig

len aff thenne fructsamlig studeren!

Buræ manne tro mænniske moghe fæste Oudz visdom, oc huræ

5 the skulle idelig forny seg met nogher daflige læte id.

\W omme i senner, oc herer meg, kommer oc herer alle i som

U'j rædhes Gudh, ieg skal seyie ether, huræ stor thi«g Herren

giurde min siel, thy han som mekteg ær, gerde meg store thing,

oc hælle(t) ær hans nafn. Sannelig Ihesse thing æræ skodelig

10 oc storæ sosom ærlig thing, at all man vnner aff them oc lower

Gudh oc seyier: Ihy han ær godh, for thy i verdhen ær hans

miskund! Hwar fur vm ieg synes at oweygonge i howen i blant

thesse thing aff ien ædræ drukkenhet, the^ laler ieg til Gudh, thy

at Cliristi kærlighet trænger oss, oc nw synes vor mwn, men

15 vort hiertæ ær ok vtwid, oc for Ihy altror ieg aff stor hierte?ts

begereis vt at trykke ether snarlig (henne herels ful afif glæde,

gifwen for mange mænniskes helse, oc for thy at the^ ær got at

delæ kungens sacrament, men ther ær hedherliget at vppenbare

oc vedherkæjtne Gudz gerniwge. Hører for thy nw alle folk, ieg

20 kommer aff kunglige brellup, ieg drak aff hymmerigis vin i brøl-

hips hwss. Ther ower bær ieg got budh oc seyier alle ny glædhe,

oc thy griper ieg meg ey sielff for glæde, men alsammel ingudhen

aff glædhe glædes i vor Herre. Thu sper, hwedhe« so siællen

oc so vvon glædhe ær vprunnen i vort land? ey vten ther vti,

25 at hegst kung oc keyser feste meg i thesse Paschæ glædhe,

sosom i konglige brellup, sin enest oc kære ewinnelig visdom til

brud, oc gerde nogher mote sin maw. O ho ær ieg, at ieg skal
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være ko»tgens maw! ho derfwes at hopes til so stor verdehet! o

huræ stort ær tbei, at so fatte oc litel oc so fwl oc vuærde skulle

vpheghes til so stor verdehet vte/t all m\n forskjllen! ho kan

vyrde thenne dyrest gawe verdcsle all tak ! then mekte ku?(g later

seg ey nøghe ther meif, vten ha« ekte ther til gawer oc godger- 5

ni7ige oc vtviide efnfulleiig nadhen , thy at thenne visdoms «dh-

miwge discipel i thenne syns nadh vort kaliet aff hewne brodher

Ama7id«A me^ iet nyt oc Lelegnelig nafn. Tha thenne discipel

var lonlig xnet sin gudheligest brud i hiertens hei-herig broliups

huset oc soff setelig i mælle hetme ælskogs arm, tha begyymet 10

han at voghe met hierte/js bræ/tnende kerlighet oc tracteret vm-

væl aff a/mers (helse) met sin eghen. Tha sang for/ie//ide brud

meghei setelig oc vnderstandelig oc owernaturlige thesse ordh,

so at Ihe^ kunne ey liges met nogher dedhelige thiwgs røst, oc

sagde: thy al aff Iheg skal vtga then, i huilken alle folk skule 15 cxxxvn

velsignes. Aff huilke ord vort discipulen meghet glad oc vndrende

oc met størst gynst vende han seg til henne oc sagd: o min

oghøns liws, o min siels altroo, o min glædhe som ey kan vl-

trykkis met ord, min søtcst ven meghet fogher oc viigelig for

alle, slæktefull oc pryd quentligest me^ all nadh, see thu vest. at 20

ihet ær stor ælskogs log oc eylighet, al Ihet som nogher ælsker

storlig, vil han at ihet skal oc være ander behaflig, oc at Ihe^

skal aff alle ælskes oc Iowes, tha vten henne forkep. O kerligful

hiertens vilkor meg nw næruærend«« som blænder so i mælle so

brænnende suk me^ ordh, men Ihu æst then ene oc enest sont 25

sarømelkommen ær aff alle ønskelig godhe thi«g, oc sodhan ær

thin besynnerlig fordeli, at huræ meghet hwer ælsker gør leg

flere almænnelig vten awnd, so meghet skal ha?i eghe leg fnl-

koHiligere i seg sielff. Hwarfor, o væluilige. Ihu som hawer vm-

sorg for hwers helse, giff nogher mote oc tænk qwem vegh, vm 30

huilken thenne thin ælskog oc andelig festels mo øghes eller ma

nogherledi« fornys vmnæl, sosom bon ær nw i manne lædifullæ

gammelgiørd, thy at naturen som best ær skikket aff theg forseer

seg aff summe legdom som hon behøwer, vm huilke henne idelig

vonskels skal forbædhers, so oc i ræt sanne thine nodhes gafue 35

behefue idelig fornyels, at the skulle ey tabes eller minskes. O
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* min Gudh, vm mange viste met renels thi« festels at være so

glædhelig, o Gud gawe the viste he«ne arbegd at være so litel

00 henne len at være so stor! leg bræ7^ner alsammel, tha ieg

thænker, at so meghe^ got, som ær so nær sat, forglæmes aff

5 maHge, oc at sædhen ær so megel oc gerni?igs folk æræ so faa.

O huræ møghet thcn ærlig doctor oc apostel Paulw« bran for

thesse thi?(gs begereis, som so var rerd aff brodherlig kærlighet,

altrod at være self ban for sine bredher, at haw skulle forlige

thesse andelige hionlagh, som ther efter sagd: ieg fest ether ien

10 man etc. Men then helghe fadher s«Hctus Dominic««, som var

sosom iet hymmelske bud Ihenne festelses, attrord at sæliæ seg

ha/r/iom, at han matte alsammel bydhes for siæle helse, oc for

thenne gudhelig ælskogs fornyels. So oc baws stolbrodher sanc-

tus Franciscjis vyrde all thiv^g sosom dræk, at ha?^ matte draghe

15 alle til thenne dyreful ælskog, oc gere Chrislo manne ælsker.

So gerde oc manne anner Gudhs \ejiner aff verdens vphoff, som

fur thenne sag vtgafue seg til vodhe oc vare visse vppa, at the

skule foo so meghe^ mecr led aff thenne bælle festeis, huræ

meghei the kunne foo sek flere stolbredher oc selscap. For thy

20 nw min herre, ieg, so«i vil felle foffædherns folspord, ær rerd

innerlig aff thenne ælskogs skodh oc aff brodherlig kerlighet, ieg

bogher til theg mine hicrtens knæ oc bedher teg aff alt hierte

met sug oc græd, at thu skalt ey late thenne thin andelig festels

eller festingsfæ so forfares i vore dnghe, vten ingyd i noghers

25 hiertæ nogher nadh til at forny henne, ger met oss. Herre, ey

efter vore gernings snodhet, vten effter Ihet at the? semmer thin

ælskelig oc purest godhet, thy at i thin milhet hænger all vor

helse, for thy at ther aff ær thu vsle mæjtniske so ælskelig, at

thu ær the vverdhe mænniske so mil oc forlighes so gladelig met

30 them, men at ieg skal ey fordraghe teg længer. Se ieg vsel syn-

ner, fortU7igen aff mine eghen synde, men glad aff thin stor mil-

het, ieg ligger fallen nedher for teg oc skal ey vpstaa aff iordhen,

alt til nodheful ord gaar vt aff thine lep , oc alt til thu staar vp

oc vordher mil oc giwer samtyk, at thu vil nw late teg festes til

3 5 brud sosom fordom.
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Sapientia: Sawnelig ieg ær altid redhe at fulkowime ihet

thii bast oc giwe samtyk til thesse andelig hionlag, vm then vare

som ville ræltelig arbegde ther vm . men i vndlierlig mote æræ

ma/<ge som altror at foo tlie?<ne festi/igs fæ, men tha ville the ey

arbegd for at faa he?jne. Sa/inclig kunne thenne mi« salest 5

festels faas vtcn arbegd, vtalle skulle vtuæle meg seg til ven, Ihy

at ho ær so vviss at ha« ey tagher ien stor byrdhen gul som

hayinom gifven ær vte?t vevdskyl oc gaar sin vegh. Nw sannelig

ær so, at visdom draghes afT lenlig lhi?jg, oc ho som hejme vil

eyie, ha?j7Jom geræs behoff at sege efter heyine me^ arbegd oc lo

vmhug, sosom efter penning, oc grawe henne nedher sosom lig-

genfæ, thy at hon ey finnes i there land som setelig lewe. Sa?i-

nelig the? ær stadfest i Gudz rad, at ængen tagher thenne gud-

ligest brud, vten han hawer førre strid ma?iligest i striden for

henne, oc ho som helst bliwer stade alt (til) ænden i thesse drøw- 15

els i thenne verden i hennes tiænist, han skal vmside glædes cxxxvin«

met henne i sin æræful rige vten ænde. Oc ey vnder, thy at

arbegd pleyier at ga for lenen. Ho ær then i thenne stakke? tid

som ensker oc gør ente, oc foor the? han vil? oc for thy æræ

the ey verdhe hennes fulkomlig festels, som late seg vverde til at 20

lide genwerdehet for hennes kerlighet.

Discip?iljiA': Iw herre, thy at hwelpe æte aff the smwie

som falle aff there herres bord, oc forthy vordhe the?!æ, at thu

verdhes at forsee thine siwge oc skrebelig inænniske aff then

gudhelig oc fulkomlig festelses delaktehet, som somme ær giwen 25

besynnerlig. lek bedher, enk vore siwgdom oc vndscap i Ihenne

næruærendes stvnn, oc giff nogher mote til at faa thenne nad

vm atskille punct, thy at thu hawer oc atskille grader i the thing

som æræ. Heller hawer thu ey fadher at enest ien velsignels?

giff for thy nogher læt mote oc so alraennelig, at alle som teg 30

ville dyrke eller som skulle tilføghes teg i san kærlighet, eller the

som hinders aff ma/tdoms skrebelighet oc draghes igen aff thenne

velsignels, eller vmuæl skulle her efter pines verdskyllelig i skærtz

ild, at alle thesse ma verdes at fo lød aff thenne velsignels, oc

skal thu ey sætte almenlighe kændom aff thenne thing, men lær 35

nogher besynnerlig oc lætte lærdom, sosom nogher modher gifuer
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sine sma bern miolk oc ey stadhc madli, (for thy) at thesse lær-

dom smaghe seter i Ihem som magt hawe oc enfolle æræ oc the

fulko/rtmes thess bæther.

cxxxix Sapien^ia: leg hawer iæt i læsten, at ieg skal være vnet

5 tro mæ^miske alt til verdens ænd oc at ieg skal ey owergiwe

Pedhers skyb nogher tid, æn at [het æltes ma/tnefoll. For tliy

skikket ieg gerni7»gs mæn i atskille tid til at plante mm vingård,

oc gaff theoi ewiytnelig helses lægdoy« oc fornyet Ihem ofte, men

oc aff begyjtoels vtgiidher ieg meg vm slækt i hælle siæle oc

10 skikker meg Gudz venner oc prophete, oc for then sag skal ieg

nw i Ihenne tid kungere theg nogher gerni/tge oc kærlighetz nog

voon id, Qoiet^ huilke ewinnclig helse ma atskillelig sa;/(meldeles,

aff manne alskille trapers oc statz mænniske so7w høre til thenne

festels, oc vmwæl skal ieg kiingør, huræ thenne ælskog skal ide-

15 lig fornyss, oc theiftæ legger ieg til, at alle the so/n efterfelle

thenne samme visdoms lærdom, som ær grunlagd pa kWstenmænz

sandhetz fast sten, Ihe skulle vordhe til ewinnelig tid then velsig-

nelses arfuinge som ær iæt vm then tro Abrams sædh i Jhei-n

Christo. For thy ho som helst som atlror at vorde ewinnelig

20 visdoms ælskelig discipel, ee hwat slækt han ær eller stat eller

ken eller ordhen eller renlefne^, skal han granlig gømæ thesse

artikel som efter kommæ, som æræ so tempret, at the hawe ænte

som vonskelig ær, oc hwar ma gere them vten all brod mot sin

reghel eller stat. Sannelig Gudz visdom akter ey tber met at

25 stadfest nogher tilbindels oc vedherkænnels oc nogher anner til-

trcngels, men en nyæ sieliiiliendj« gudhelighetz idels, som sower

nw vnder lædbi. Oc han som seg vil efwe i henne gør vel oc

lofuelig, men ho som the/ cy ger, ther fore synner han ey. For

alle thing skal hwar visdoms discipel over(gifwe) legmelig ælskog,

30 vm han nogher hawer, oc skal taghe seg then ewinnelig oc gude-

cxxxix* lig visdoMi til brud oc ven. Oc vm nogher ær so bunden met

særdeles kærlighet, at the/ vare ha/mom møghe/ hwast oc hort at

føre seg sielf magt vppa so snarlig, hawe skal han tha got akt,

at han vil draghe seg fræ then skadelig kerlighet, først han føler

35 Gudz hielp oc foor tilfæl. Men the som ey æræ bunden met

vertz ælskog, men ellers lade alt hertil oc kolle oc forsymmelig i
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havis kerlighet, the skulle sosom aff ny feste thewne brudh oc

fornye seg i hevtnes ælskog met ien mil gudhelighet. Oc ska!

[het so geræs, at then samme som tlie piægde at tiæne forre so-

som herre for rætzel, nw skulle the lægge sek ther efter, at the

moghe tækkes ha?j?iom oc blifue hoss ha/<Hom sosowi søtestc 5

brudh, oc met then store andelig ælskog skulle the altid thænk

thenne gudheligest brudz mektehet oc milhet. O huræ hællæ æræ

the som forskyllet he/jnes vewscap i the/tæ liff! oc thejjne festels

eller gammel festelses fornyels for sterre gudhelighetz vpuækkels

skal hoH ey vordhe enest aff innen til i siælen, vten oc vten til 10

met nogher lønlig tegn, sosom met tre knæfall, oc the samæ

knæfal skal ha?i gifue seg siel so stor brud, oc seyie so: i the?

ferst ieg giwer meg teg, i Ihet a?met ieg offer meg teg, i ther

tridiæ ieg byer meg teg, oc ha?i skal bedhes fæstiwgs fæ aff henne

sosom nogher ny nad, til inbyrds kerlighelz oc trolighetz tegn, 15

huilken kærlighet ey dødh ey liff ey nogher creatur skal ewi?^ne-

lig bryte. Oc forthy at tit pami»ne gern'uige meer æn ord, for

Ihy skal (ieg) seyia) teg ien mærkelig Ihing, oc sialsyn, som hører cxl

møghef her til, The^ var ien vng man, som ælsket møghe^ hete-

lig, for thy han owergaff vertz kerlighet oc vtualle seg then hym- 20

melske brud, sosom ær Gudz visdom, til ven, oc ha?i attror aff

all sit hiærtæ at bawe thenne kære altid i sin hugh, han gik i iet

lønlig ste^ oc for vndherlig stor kerlighet stod han vp oc drog

sin klædher aff ovren til oc tog iet hwass iern oc skar owenfor

ha/iS hiertæ rødder, i Ihet slet som hiertet klapper eller bøster, 25

so at blod gik vt ther som han skar eller stak , oc ran nedher

at, oc han gørd so ma;ine sting her oc ther, alt ther til han

mærkte sin bruds forklare nafn, som ær JhesMS, ower ha«s hiertæ

met stor hofd stafwe. Men tha han hafde born Ihesse nyæ biodug

saar nogherstu/td i the^ snar køt met stor kærlighet, vmsidhe 30

vorte the saar hele efter ma?ine daghæ, oc ihet samæ nafn syntj*

oc bleff klarlig oc fulkomlig i ihet same slet i kødhe/. For thy

ther efter tha thenne gudhelig ælsker soa vertz ælskære bære therc

brudz nafn i vertz klædher, sosom ma?^ghe pleyier at gøre, tha

vende han seg til sin gudhelig brud oc minles he/mes kærlighci 35

oc stor owergo/jgelig fordel oc glæddes ther aff, at han bar hewne

13
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aafn vafskrabelig ower sine hiærtæ rerdher, ey i sten tafle skrif-

wen eller syd eller vøfiiet i klædher, eller scriwen met rubrik

eller blæk, men Ihet ær betegnet oc mærkt i hiertews ketz tafl

met bloduge bogstafwe oc fogherlig floreret, oc ther aff fek haw

5 sa^tnelig at vndersta, at gudhelig kerlighetz helsa/umelig fruct ek-

cxL* tes hmmom mærkelig aff so stor nafns næruærels, som idelig pa-

monet. oc ha?t atlror at alle gudhelig mævtniske skulle fa frawi-

g07jg i Gudz kærlighet, ther aff rodde han, at the skulle hawe

mere regt vm theiftæ nafn, ekke so at Ihe skulle gøre thet samæ

10 som ha?* gerde oc antworde seg vradelig i voodhe, oc (al) the

skulle ey felle Ihet efter i nogher mote som ha«nom var gifwcn

aff ien besynnerlig gawe at owervinne met Gudz dygd, men at

the skulle bære lonlig the^tæ helsamlig nafn, ee huræ the? var

scapt eller scriwen ante i klædher eller annerledi« efter there

15 viliæ, for at efwe seg i Gudz kærlighet, Thenne forsagde vng

man, Amand?«*, gerde for thy thenne forsagde kerlighetz gerniwg,

at so ofte thet hænde hannom at see theif for?«e/7ide nafn som

hamtom var enest Vunnet oc Gudh, tha kam han Ihen fermer

venscap i hug oc ho?* vort fornyet i hajjs biertæ soso««. nyllæ.

20 Tbesse lige pa gernings vegn lese vi aff Symone høgst prest, Iha

han ville forny then venscap som Judas Machabews skikke? met

Romer, sosom nw (var) gammel giord, tha sænde han tid ien gul

skiol til ien tegn, oc ha« fornyd then gammel venscap. So gaff

oc vor Herre mæwnisken fridz tegn i skyn. Soo oc Israels søn-

25 ner, Iha the gerde venscap met vor Herre, vtgudhet the vatn eller

bygde alter, heller salte stene, eller the skikke? nogher legmelig

thijtg, at vm the vtwertes Ihiwg skulle mænniskens inwortes skrøb-

elig minne hielpes. Oc ma«ne hælle mæn i ny testame7tt for vor

tid gerde ma?ige hånde maling til at vpuække gudhelighet. Somme

30 hafde hoss seg billet eller korss, oc majtne hafde hælledom oc

anner sodhan lhi?jg hoss sek oc bare Ihe? for {h\ngs sag, sosom

løses. For thy skal han gøre sosom forsagd ær aff lhe?tæ nafn

CXLI Jhesw/w, han som nadhen hafd, foor thy at mænniskens hug goor

snarlig oc saktelig fræ the thijjg som begyjtnen æræ, vten hon for

35 nyss idelig i them. Item ewiwnelig visdoms gudelig ælskere oc

discipuli, the som ville, moghe løse thenne visdom daflig, thesse
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efterscriwen lidher Secundum Cursum breuem, men the som ey

kuytne lese eller hawe law forfall, eller vmuæl the so/n ville vm-

skifle Ihem i anner gernivtg, the skulle løse i Ihere sfef vii Pater

noster for vii lidher som pleyier at les?«, for hwar tid ien Vater

noster. Oc thenne skal være there mening i Ihe vii tidher, at 5

Gudz visdowt skal gemmæ there hiertæ oc leghemme, at the skulle

ey nædhes aff thenne dorligest verden oc aff thenne tidhes fo-

fængelighet oc vnscap, vten the skulle gaa varlig oc visselig, oc

skulle gømæs for alle vnne vodhe. Item ower bord efter Bene-

dicite, før æn the begy/jne al æte, skulle the seyie en Pa^er lO

noster for andelig almess, for there siæle som mest behewe hielp

i skærts eld, oc skulle akte. huræ vodheligt Ihet ær at æte almess

vforskylt oc ey fortiænæ them met idelig suffragia, oc huræ snød

thet ær at (ey) hielpe then som seg sielff kan ey hielpe i noghef,

oc met huræ stor gynsl Ihe glædhes at faa i so stor vselhet min- 15

ste taar eller bredkromrae, som faller aff Herrens bordh, for hvparre

hawne lysæ. Oc at the^tæ milhctz id skal Ihess heller vordhe

gudhelige hughe behaweligh oc raadelig, tha ær merkende, at tha

som ien gudelig persona i iet kloster lel'net hafde taghet thesse

bø7iner at gøre lilhope me^ nogher anner aff nye, oc ienkorlig 20

løst then personæ de pyofundis me^ stor gudhelighet, før æn hon

aat, tha syntt« henne i ien syn ma?ige siæle som vare skikket i cxM*

ma7tge pinelige slæde, huilke som møghe* græte aff fwle klædher

oc ønkelig late som the hafde, oc sagde at the behøwet (hielp), oc

i blant them tha gik ien persone besynnerlig til henne oc bedhes 25

aff henne, at hon [mjalte være [hen]nes almess[qMi]nne, oc gifue

he/me then de pyofundis for almes, som hon løste daglig ower

bordh, aff huilkevt sy« gørde hon Iher efter thenne andelig almess

met stor gudhelighet. Item ien pater noster Ihet søtest oc hel-

sammelig nafn ewi7inelig visdoms, som ær Jhesws, at vor Herre 30

oc frelser skal hele oc gøme alle thesse ewinnelig visdoms discipel

oc vor modher then hælghe kirki aff alle genwerde thing oc be-

skerme them for alle Ihere vuener. Oc for so stor nafns hedher

skal ha/l seyiæ thesse ord anle førre eller sidhen: velsignet vare

vor Herre Jhe.s« CArisii Gudz nafn, oc æræfulle iomfru Marie ha/js 35

modhers ewinnelig oc vtermeer, amen! Oc ther til ær aflal. Oc

13*
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thetiæ ær skæl til Ihenne bon aff Ihetlæ nafn, at han Ihen sete

Jhesus (nw) i Ihesse yterst tiid affskrabes oc vtslykkes aff ma/me

hierlæ pa gudlielighelz vegne, oc ær so skadelig nw bortkast, ther

aff at so mawge æræ (nw) so;«- spere efter the^ som theres ær,

5 oc ey som hører lil Jhesum Chr«stum, oc at Ihettæ honcflydende

nafn skal foo liff igen nogher mote i tro mæ/iniske hiertæ oc in-

trykkes oc fornyss skal vordhe forsagd milhetz id. Ey vnder, thy

selff Gudz visdoMt synt«'« ma/me i syn oc kærde met kærfiil rest

thenne Jhesu bortkasteis aff sine fordom kære vænner. — Item

10 then først dag tha visdoms historiæ sæilis in, som ær først syn-

dag Augusti manet oc atte daghe, tha som o Sapie^t^^a sæltes in

til aften sajig, oc alle the daghe ther efter til Iiile aftejt, tha som

Gudz søn ewi«nelig visdom verdeghes at gaa i thenne verden,

skal vorde nogher synnerlig aminnels aff hannom met Antiphona

15 eller Collecta eller Pa^er noster. Oc vmuæl vin nogher hiolle

mæsse i the daghe aff ewi/tnelig visdom, tog han (the^) møghet

lil tak, vin nogher hafde stund lil. Item visdoms discip«li oc æl-

skære skulle æn ther til taghe lil vare iii daghe in aaret enkorlig,

so at the skule gøræ thenne andelig brud nogher besynnerlig

20 tiænist i hwar thesse tre daghe. Then først ær Nyaars dagh, i

Ihen dag begywnes aaret, oc efter somme landscaps gammel sydh

pleyiæ the som hawe venscap lil sammel at giwe hwer a?inen ny-

aars gawæ pa Ihenne dag oc ynske got aar, so skal oc samme-

\edis hv^rar gudhelig visdoms discipel for siæle«s vpuækkels til

25 Gitdz kærlighet goa fram lil sin enest oc kærest gudhelig brud oc

bedhes trolig seg siclff oc alle hewnes discipule oc Ihen helle kirki

vor modher iet got aar for nyars gawe. Oc then skal løse nogher

bøne(r), eller vmuæl han som ihet sømmer skal tænne eller late

thenne nogher vogslyss i hans hedher oc offer ihet pa alter hel-

30 ler for korsseif, thy at han ær iet ewi?inelig lyss, til tegn at all

tro discipel skal vedherkæMues oc vil hawe all sin helse i thenne

vstade tid aff thenne enest brudh, oc at hewnes enest ælskog skal

bræwne oc lyse i sit hiertæ, oc skal bedhe, vm Ihenne ælskog ær

vlslykt mouelske aff nogher tilfæl, at hoti skal miskundelig vptæn-

35 des igen, at hon skal olier vtslykkes her efter. Item then anaen

dag ær Fastelangs syndag, oc hon har møghet høgtidelig aff ver-
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dens vuise ælskære oc fortæres i owermate forfængelighet, thy at

tha pleyie vener oc driks stolbrødher at komme tilsammel oc ger

seg vertz fofængelig glædhe. Oc for thy til iet tegn, at bon then

gudbeligest brudb ær sin discipel allsnmniel the^ som ær glædhi

oc hugswalels oc kerlighet i thenne verdben oc i tben a/men 5

verdben, oc for tby skal ba« gøre sosom førre for bierte?js vp-

uækkels. Item tben tridbi dag ær Iben ferst dag i May monet,

iha soHi voors klarbet som ær alle glædbelig oc astundelig, be-

gVrtner at synes fogberlig i iordze/js grød, thy at thet ær tha vone

oc mest i Sweuie landscap i Tbydeskiand at vnge folk go?(ge til 10

skow vm næt oc bugge mey oc sætte Ihem for dørre prydde met

bioster, hwar the vente seg at hawe quinfolk til ven. til venscaps

tegn oc trohetz , so forthy at aff ien vnd begy/mels skal gudhes

bellæ gudbelighet, soso/u oc vittherliget ær, (at) Ihet samæ gøres

afif tben beigbe kirki aff then forst dag i Augusti monet, thet som 15

vordher ien dødbelig man til forgiftes aff them, ihet skal vordhe

alle tbing scapey giidhelig aff thesse, oc so meghet xnet mere

vmbug, huræ meghet thenne gudeligest ven owergaar alle dodbe-

lig mæjjniske i nadhe, som ey ær twæuel. Ther aff skulle the

offer pa then dag sin kæreste gudhelig brudb iet lys eller løse 20

nogher gudhelig bøn til sin gudbelighetz vpuækkels oc antwordhe

seg be«ne gu[dbe]lig. Item gudhelig visdom discipdi skulle oc

bedher høgste ku«gs ewi/melig visdoms modber aff biertens bøgst

altraa. thy at bo« vil taghe them sosom henne søns enkorlige ven-

ner seg til besynnerlig sønner, oc hawe tbere røkt aff modherlig 25

kerlighet. Ther aff skal hwar gudhelig visdoms discipel hedher

bewne daflig me^ Aue Maria ix sinne. Ien Aue Maria skal han

seyie rae^ knæfall, først vm morghen, tha han star aff sin sæng,

oc skal antwordhe hjmmeiigis drodni/ig gudhelig alle sinæ godhe

gerni?jge som hsn skal gøre then dagh, oc tha som so hedherlig 30

modher oc kær presenterer sin søn bøgst kung the gerni«ge,

vordhe the ynne oc anamelig for so stor mcdlerskæ hedber, builke

gerninge vorte mouelske sma oc smille oc miwner behaflige, vm
the presenteredes sirags me^ synderens hænder. Sammeled««

skal ban gør vm aften efter alle sine bøner, tha som ban vil nw S5

gaa strags i sæng. oc at ban skal thes trygligher sowe, skal han
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bedhes aff he«ne, al bwat som mi«ner ær gerd theti dag skal

vpfylles vm he«ne, oc hwat som vel ær gørd skal gemmes oc

geres tokkeiig vm he^me, oc hwat som ille var gerd skule for-

ladbes millelig vm he«ne. Item siw Aue Maria skulle Ibe seyie

5 iomfru Marie setest hiort, som ær alle synde mæytniske millest

tilflyels, at hon skal vplale Ihet ewiwnelig visdowss setesl kam-

mer oc alle Herrens barmhiertehetz gemme, oc ville beghe seg til

alle tlienne visdoms sin sens discipule i vterst sin andz vlgong,

at ho7t vil beskerme thera tha millelig oc felle them til hymme-

cxLin'^ 10 rige. The^ sidest ær, at hwar aar paa ihen dag som kommer

nest efter Sieldagh, tha skulle the seyie mæsse, som p/este æræ,

for there siæl som dødhe aff Gudz visdoms discipule, oc fulkomme

thesse bener oc for there kære venner. Oc the som ey æræ

prester skulle ante offer eller seyie Pa^er nosler oc legge gudhe-

15 lig til thenne ben, at Gud oc vor Herre skal hie(l)pe miskujidelig

sin kirki vedh sin ewi/jnelig visdom oc sætte he?*ne til frid oc

rolighet.

Nw ville vi seyie ihet igen, som ferre ær sagd, me^ ferre

ord ok nyttelig. Tha ær merkende at ewijtnelig visdoms ælskere

20 eller dyrkere, efter som sagd ær, skulle owergiwe legmelig eller

verlz kerlighet, som ær sag til manne vnd thing, oc skulle taghe

ewiwneligh visdom, the^ ær Jheiws Chrislus, til andelig brudh, eller

skulle fornyæ thenne fæstels som længe sidhen ær gør(d) af met

ien ny gudeliglietz attro, oc til sterre gudhelighetz vpuækkels skulle

25 ihe geræ tre kna;fall i ien lenlig benste^, tha the offer seg ferst

ther til. Hem the moghe gere thesse thing som her stander efter,

sosom ær, al the skulle seyie dagligh vii Vater nosser for vii vis-

doms tidher, for hwar tidh ien Vater noster. Hem ower bordh,

fer æn te taghe madh, skulle the seyie ien Pa^er noster til and-

30 elig almess, the siæle til hielp som heller behefue hielp i skærs-

eld. Item sølesl Jhesu nafn i Pa^er noster amot alt vnt oc van-

iyk hugs oc leghems, oc skulle the lægge thesse ordh til feer

eller efter: velsignet være vor Uerre Jhesu Christi Gudz nafn, oc

æræful iomfru Marie ha«s modhers ewinnelig oc vtermer æn

35 seyies kan! Oc so vorde the ny PoYer nosser ower all hopen,

cxLiv oc Ihe som hawe nadh moghe bære lenlig me^ seg Jhesu nafn for
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gudhelig kerlighetz tegn oc vpuækkels, men Ihe som kunne !ose

skulle seyiæ Ihe stakket tidher aff visdom, oc Pater noster efter

hwar tid, sowj ferre ær sagd. Item iomfru Marie skulle the sevie

jen Aue Maria, thet tørst tha the staa vp, at hon skal pj-esenlere

alle godhc ge^ni^ge the gøræ then dagh. oc ien Aue Ma;/a vm 5

aften efter alle there bener, Iha som the ville ga i sæng, at ho?t

skal være ien forligerskæ til alle the vnd gerniwge the giorde then

dag. IteHt he«ncs miskundeligest hiertæ skulle the seyie vii Aue

Majia, at hon skal hielpe alle thesse discipjile i dødze/js trong oc

thesse vordhe sammele ix Aue Maria. Item pa then forst 10

syndag i Augusli monet, tha som hystoria sæiiis in aff visdom, oc

pa then dag for lul tha som o Sapie«/*a sæll/s in. Met the an-

ner daghe skulle the hawe nogher bene eller ami/mels efter there

vili. Item Nyars dag oc Fastelaghe«s syndag oc første dag i May

monet skulle the hawe i besy/tnerlig liænist met there bøner, eller 15

offer bræ?jnen lyss eller flyet soo the, som the^ sømmer eller

quæntmer, oc then dag næst efter Siæle dagh skulle ihe sey mæsse

eller offer eller seyie hundert Pa^er no«/er, efter the? sømmer

hwer there stat for alle thesse evi'iHnelig visdoms discipule, oc for

there kære ve«ner som dødhe æræ. Oc vm nogher ær so skrøp- 20

elig eller so siwghe eller so hindret i loflig gerni/ige, at the

hindres stu?jdom aff iornefmie løsling, eller the hawe so hord

hiertæ eller vertz hug, at the kunne ey gøre hwer(t) særdeles

sosom sagd ær for there vkunnels, tha skulle the seyie ix Pa/er

noster oc so ma/me Aue Maria, oc skulle gøre forsagd ami/i-nels. 25

Oc Ihe^tæ skulle (the) gøre met there mening infoUehg, som the cxliv

anner gøre atskillelig, oc Ihe? ær nogh. Oc vm nogher vare som

ville skifte forsagd Aue Maria i so ma?^ne Salue reginæ, oc then

Vater noster som seyies ower bord, før æn madh taghes, for siæle

i then psalm de profundt*. tha gere the væl til ewi/^nelig visdoms 30

hedher, som ær velsignet ewiwnelig.

Men at vi skule komæ noghe? litet til vor akt igen, tha ær

merke?jde, seyier Gudz visdom, at thenne enfolle kændom i diet,

men sannelig fructsamlig i all andelig fruct, skal taghes aff teg

met besy/jnerlig oc enkorlig kærlighet, thy at sosom thu seer oc 35

maa rene gudhelighetz brun vptændis vm hc/ine, oc gudhelig dyrk
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vtvies oc iofncristen fræwi-Qies nytelig, men mil hielp giwis oc iher

aff the siælc som æræ i pinelige stædher, oc thenne kændorø kan

enge?i. være vbehaflig aff ræt dom oc ransaghels , vten mouelske

ien awnnfull bagtaler eller nogher vmil, som vil miwske a/tncrs

5 gerning, som hawe blingørd vnderstandels eller vnd oc hord be-

gereis. For Ihy aff plictege kerlighetz skikkcls skalt thu først vp-

esæ teg her aff gudhelighet, oc Iher efter skal thu foresee iofn-

cristens siæle helse.

C^EiiitiUum iilttmum.

iiudz velsignelses niauiiefol fruct, som Giidz visdoms discipelle

10 forskelle at faa aif heuues fæstels.

ha som then lidb fræ daghen begy;tnes oc solen gaar vp

hatde ænd, oc then samæ glædhclig tidh (som) var fortæref

i thenne seteste gudheiig bnidz hælie tilltalen me^ onskelig glædhe

€XLV oc heftidclig Iow hafde ænde, oc discipulen, som hafde ther i mællæ

15 aklet Gudz tilsyn, vort kallen til vlvortes gerni«ge oc trængdes til

at bryde thenne roligest skodhelses søfn aff lydels, vende hayj, seg

all sammel til sin kære, oc grædh aff kerlighet, oc nigde seg til

bælle kyss, oc sagde heytne godhe næt som ha«s siæl ælsket alz

hierteligest, oc tog henne syn andelig brndh ofte i sine arm, oc

20 stod so nie^ he/tne sosom i ien halff stu/jdh, oc i blant anner

kærefullæ ordh, tha han sagde he/jne godhe nælh, sagde han me*

grædfull røst: o mi?j. hiertens hiertelig ælskog! nw styres min tale

til teg, oc teg enest antwordher ieg meg all sammel, oc allror at

thesse thi^jg ^skulle foo framgong ewi?inelig, oc ieg takker teg, mi«

25 kære, for thesse oc anner vtalle godhege/-ni«ge, som thu gørdh

meg aff onest nadh. Theg være loff oc hedher ewi?(neiig! ieg

bedher teg aff iwnerst hierte/»s attraa vm thine miskuyjdelighetz

inwole, oc vm thin rosen blodz dygd som thu riwelig vtgøst i



Anden Bog, ottende Kapitel. 201

thin pine for mankenscHS løsen, at Ihu miji ku»g oc min Gudh

skal velsigne met helsamlig velsigncls alle them som hawe stad-

fest at feste Iheg, ewi^nelig visdom, i sa^nme mole som sagd ær,

oc Ihe som ville hedher leg met thc forsagde giidhelig bene, oc

vmuæl them som legge seg vin vppa at ku?*gere [het for anner. 5

Thy at (Ihu) ær then benedid fruct som fordom var iæt verden,

oc thu hawer besynnerlig fordeli Iher vli, at hosomhelst Ihu vel-

signer ha7i skal være velsignet, velsigne for thy thu, m\n fadher,

Ihesse horn sosom thine ælskere oc discipule me^ alle pa^riarchæ cxlv*

oc alle vtwalle mæ?»niske vælsignels, som teg vare behafuelig aff 10

verdcHS vphoff, at the skulle lilfoghes efter dedhen there hælghe

tal met glædhe. leg bedher at tit nafn skal pakalles owev them

som ær ælskelig oc æræful, at ihet skal være them til helseyiS

vern i alle oc mannehande thenne verde/ts lifs vodhe. Thin

ewi»nelig visdom styre ho^ them i sine gerni/fge, fridzens ængel 15

gomæ ha;i them oc helsammelig siælens oc leghems lyksamlighet!

være them bli, Herre, giff them syndbætri^gs rwm oc san

angher, pwr scriftemal oc fulkomlig bodh, oc giff at the skulle

vennes til teg sin scaper for there dodh, oc skulle forliges met

teg fulkowiplig, oc at the skulle f.ia thin hælle leghem i there 20

yterst til veybrefT, so at the skulle engenlujjd forhinders aff brod

eller vforsynl dedh oc ey aff vforskikket dødh! Herre, ger them

thenne nad for tit nafn, at sosom thc tiæne teg nw me^ thesse

gudhelig liænist, so skulle the velsignes aff leg i Ihere yterst dedz

stu/td, oc skulle ledhes aff thin sotest modher, misku«tz modher, til 25

hyrtimelrike, hwar the hælle siæle hælle skara skidle sallelig mæl-

tes i hyMjmerigtA- fædhernsland efter thenne næruære«d<« vsel-

helz boleg aff Gudz hwses fructsamlighet, oc skulle tilsawanel skodhe

teg ære/iS kuHg oc dygdene herre i thin fogherhet, JheA«m Chri-

stum vor herre, (thu) som me^ Fadher oc Hælleg And lewer oc 30

radher, Gudh ewijinelig, amen!
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(Dm 3nnrl]im nr 3nim nt 3\hm.

?het war en man i Israels folk, heth Joachim, af Judas slæct.

Haw vaar sin eghen foræhirdæ, ok han ræddis Gud met

niildheth i syne godgerninge. Ha?j giorde thre lothæ aff alt ihet

hans gods skildæ om ar. En lodh gaf ban vidue oc faderlesæ

bern oc pelegrime oc fatucth folk, then a«nen gaf ha« Gudz 5

tieniste folk , then tredie sigh selff oc siilh folk. Ther ha« so

giorde, tha hogdæ Gud ha«nuwi oc hans gotzs, soa ath hans lighæ

var ey i allh Israels folk.

Thættc lok ha« til atgoræ, ther haan var femten vinter gam-

mel oc liughe. Ther han var tiughe vinter, tha togh han segh 10

kone af siit egith slæct, af Dauid ko«nings byrdh, ock hu« heth

Anna. Ther ha« haffde hauet ho«ne liuge aor, oc Ihe fode icki

bern sa/«men, ther ha« stod i Gudzs mynster och ofl'ræt siit offer

til Vorherræ, tha sagthe en ma« til ha«num, het Ruben: Joachim,

tech lydær ey at wæræ ii bland Gudz offers, forlhi at han gaf 15

thech ey fruct af thin husfrue. Ther han hafde horlh then vbryt-

sæll, tha gik han grædende af mynsteret oc vilde ey hiemfare,

mæn gik til siit fæ oc tog met sek hirthær oc for borth langlh i

annet land, soa at Anna motte ey fange both afT hannuMt i fæm

monede, mæ« græd ok sagdæ: o Israels Gudh, all sterkest, mæde« 20

thu gafst mek huerke« søn eller dotter, hui togst (hu my« hus-

bonde fra mek, at iech veth ey huaræ ha« ær, eller huare ha«

ær dølh, oc huare iech skal ha«s iordefærd gora^? Ther liu«

hafde megit græth, tha gik hu« vth i sin yrtegordh oc fial nydær

1
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i syne bene ok bat til Vorherræ. Ther huyi vpslod af syne bene,

tha lifftæ hun vp syne egen oc soa en sporueredæ i elh lauer-

XXVII* bærtræ. Tha gaf hun syn rest me^ suk til Vorlie7-ræ oc sagdæ:

o aluoldughe Gudh, ther alle creature gaft afspringe, hui hauer

5 thu mek ene vte luet af thi/i nodæ? Nu kende Ihu mit hiarte af

mit hiones vphob, om thu gafue mek entug sen eller doller, at

iegh skulde oflfræ thæt tek i thyth my/tstcr. Mædæn hun sagde

the^ tha telhess Vorshe/ræ engel foræ he^mis antiat oc sagdhæ:

rædis ey Anna, forti alh the^ af tegh skal fedhæs, the^ ær i Gudz

10 aet, oc Ihe^ af tegh vorde/- fedh, thæt worder til undcrls offue?-

all værelden. Ther han thæt hafde saglh, tha var ha« borlæ.

Huu reddis oc skalff at hun so teligh sivn oc herde telict moll,

och gik i siit hærberge , oc fial i syn siæng sligsame ense hun

vare deth al daghen , oc al nathen var hun i syne bene oc i

15 megell rætzell. Ther efftær kalleth hun syn tienistæ me ti! sigh

oc sagde: thu sath mek i thilig angist oc vilde ey go intil mek.

Tha swaret hun mumlænd oc sagde: af Gud tok thin man af lek

oc giorde tek vfructsom, huat giet iac ther af giort? Ther Anna

herdæ the^ tha græt hun.

20 Then samme tyme tha kom en yski ma« i blandh bergen til

Joachim, ther som han gemde sith fæ, oc ineltæ til ha/inum oc

sagdæ: hwi far thu ey efflher til thin husfru? Tha swaret Joachim

oc sagdæ: i tiuge winter hafde iech he«ne oc iech motlæ ey fede

af he/ine huerken sen eller doller, oc iech gik mæt megel blisel

25 af Gudz mvHSter. Huar til skal iec efter faræ til henne? men

skal! iech vtæ gange met mit fæ meden iech leuer, æn faluct

folk oc vidue och faderlese bern oc Gudz tieniste men sænd iech

ge/ne theræ lod me^ myne swene. Ther han hafde thæt sagt,

tha swaret hin yski ma?i hannum oc sagde: iech ær Gudz engel

XXVIII 30 ther kom til thin husfru, ther hu;j græt oc badh til Vorherræ,

oc hugde iech henne, oc thu skalt vidhæ, ath hu« ær met doller

af thil tydæ , thær tech war vuidende ther thn bortfoort. Thenne

doller worder i Gudz my/jsler oc then helliger andh scal hwiles i

hewne, oc huti vorler salugh ower alle q«tnne, soa at engen

35 moa sighe, ath henne lighe war eller vort fedh vti ierderige.

Fore then skildh tha far hiem til thin husfru, oc thu fy^ner hewne
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met hæfflh, oc lofTue Gud, forti at hwn och henne affodæ vorde

sægnd ee vten ende.

Tlia balh Joachim til engin ok sagde: om iech finne/- nadæ

me^ tek, tha siit een slundh i min bolec, oc sægn mek thin

lienislæ man! Tha sagde engelle?i til ha;jnu;n: sigh ey at Ihu 5

esth mj'7j tieniste ma^j, for thi ath vy tiæne bodhæ en herræ, oc

myn malh oc my» drick mo ey sees aff ierderichis folk. Forti

skalt thu ey bedæ mek gange i (hin bolech, mæn ihet thu scait

giffne mek, offræ Ihet til Vorhe/ræ. Tha togh Joachim eth

vsmiltet lamb. oc sagde til engeliew: iarh var ey soa derff at iec lO

tordæ offræ, vten om thit both hafde giffuit mech voldh til at

ofTræ. Tha sagdæ engelley*: ey bath iech tee thei, vten iech vistæ

Ihet varæ Gudzs villie. Mæden ha?i ofræl, tha for engellcjt til

heHjmcls. Tha fiall Joachim a siit antlade i sex daghe. Siæle

dagh at aften tha ko«*me hans swene, oc vnJrede hwi ha?« loa 15

soa, oc hugtæ at han vildæ dræpe sig selfT, oc finge neppelig lifft

hannuin vp af iordhen. Ther ha« talede (til) Ihem, huat haji

soa, Iha vndret the oc ægde ha/jnii/« till at han skulde vien dwale

fulkomme engelse?iS bod oc fare hiem til sin husfru.

Mæden han actel i syn hug huat helder han skuldæ hiem- 20

fare eller ey , tha fiall ihjngsel a ha/<nu«i oc ko/« Ihen saH*me

engell til ha/tnu?« ther ha?* sofl', ther fyrre kom til ha7inu??i, huil-

ken oc sagde: iech ær then engell, ther tee ær sæt til at gerne

af Vorhej-ræ . far erugh hiem till Anna??i, forti at Ihe mis-

cu?td ther thu ok thin husfrwæ hafl'ue giorl, Ihe æræ vptalde foræ 25 xxviii*

Worhærræ, ok elhær ær giffuen then affødæ, ther ey hellugh

mæn oc ey prophelæ haffde, och ey the fanghe. Ther han vogneth

af søffne, tha kaliet han till sech syne hirdæ, och s.igde them

syn drom, och the bade ha?inu??t, alh han skulde efterfaræ, oc

forhe ey ansin engels bodh. men stalhvp ok faren fræm! 30

Ther the hafde farcth i twige dage, och the ware nær ko/?ine

hiem, tha kom engelle?* lii A?(nam, ther hu/t war i syne bene ok

sagdæ till henne: gak til then porth ther hedhær Gull porlh, och

leb omodh thin man, forti ath han ko?/imer i dagh til tcgh.

Hu/i skinde segh mct syne mer och gik til then porlh, oc stodh 35

ok badh syne bene. Ther Ihe haffde lengæ bilh, tha lefTlæ the

1*
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vp Iheris eghen, oc soæ Joachim faræ met siit fæ, oc A«na løb

amodh hawnum, oc halsæth ha«niiwi oc loffuilh Giidh oc sagde:

iach war ickæ och er nu , iach war vfructsom ok nu ær iech

me^ hæfft. Ther war megell glædæ met all theræ byrd, saa al

5 Ihen lydcndhe gik olTuer all la?tdet.

Ther ny monedæ vare ga«gne Iha fødde Anna doller, och

cailet henne Maria. Ther hun hafTde gitTuith he?ine ath dii i Ihre

vinlher, Iha gynge Ihe lil mynsler, Joachim och Anna, och oflræth

Iheris offer lill Vorhe/ræ, oc saltæ Mariam i møor samfu/td, Iher

10 bodæ var fyrræ oc sidew nal oc dagh i Vorsherræ lieneste, soa

al Ihet vndrelh allæ, om væll mynstærens formæ?i sosom the

andrææ.

Fiardc lesuing.

]fiaria, Iher hu« var Ihriggi vinlhær gawimell, Iha var hu»

so fulkommen i henne alhæfft, och ydeligh i henne bøne ænsæ

15 hu7i var fullelich lil alders koHtmen. Hun var Ihen fægcrstæ mø

til var, hennis andlædæ skyn ense snee, ther war soa megel

Gudzs nadæ met henne, at engen Iher henne soa stolh kiolligh

XXIX lisl til henne. Hun sættæ sigh sellT thenne regell, al fran om

morgennen oc til lærcæ timæ Iha var hun i syne bøne, ok fran

20 tærcæ timæ oc lill nonæ lyme tha war hun i gerningh. oc om

nonæ time huær dagh tha bidde hun. ee til Vorherræ ængil kom,

oc hun togh madh af hans hændær, at hun skulde soa myklæ

hældær væræ i Vorsherræs luff. I blanl thee møer hun var

met fandz ængi arwaklær, ængi ræller i theræ logh, ængi miukær.

25 Hun war ren bodhæ i hugh oc legom oc vduold i dygdh. Hun

war e huær dagh bædræ æn annen. Engen horde henne bannæ,

engen soa henne w'redh. • The mør me^ henne varæ tolde hun

ey at syndæ ey mæt ordb och ey mælh gerningh. Then madh

hun togh afi" engeissens hond Iher leffde hun hwær dag velh, ok

30 then hun lok af mynslers formæn ha/tnum gaff hun faUicl folk.

The soghe yleligh ængle tale met honne. Alle the siukæ hennæ

hanlælh Ihe forææ helæ hiem til Ihere huss.
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Fenitæ læzæ.

Thær \Yar en prest hedh Abiathar, Iher vilde at bu« gifftis

hans sen oc gafl biscopær ther gaffne (il. Thær Maria herdæ

the^, Iha forbot hu« ihet thorn oc sagdæ: ihet moa ey wæræ

ath iech scall Ihytæss vith man, elier man vit mek , forti at

iech haner iæt the^ Gud aff barndom, at iech skall væræ ha/mu/« 5

skær mee. Ther Maria war fiurlæn vinler gawimell, tha giordæ

Pharisei eth rodh oc sagdæ, ath ciMUinæ mottæ ey bedæ theris

bene i Gudzs mynsler, oc sendæ bolh yfluey alt Ysraels folk , at

Ihe skuldæ allæ a Ihridiee dagh komme til Gudzs my?jster. Ther

alt folket varæ komne, tha gick Abiathar they-e biscop i Ihe heg- lO

isle Irappæ oc giordæ Ijdh vue?- alt folket och sagde: fra at thættæ

mynstær var ferst vpgiort aff Salomon ko?*ningh oc siden, tha

hauer hær værith i ko/mings delter oc prophelæ doller oc biscops

detler oc presteæ døttær, oc waræ migit framme. Ther the xxix*

komme lil there alder, tha giflædes the oc fulde theris forældris 15

seed. Nu hauer Maria funneth en ny siit ath tiæne Gud mef, at

hu7i wil leffue me lif. forli ticker mek at wy skulle met Gudz rod

vidæ hwæm hu?i scal i gome sættæs. Thæt liclæ alle theræ syn-

agogæ, oc giorde lot yuer all Israels folk oc lodæn fiall yuer

Judas siæct. Tha sagdæ allæ høfdinge: annæ?t dagh hwosom 20

ey hauer husfru kornjnt-r hit allæ met hwær sin vand i hændæ.

Ther the komme, tha anluorde Ihe biscopen alle theræ vændær,

och han liente syne ticnistæ oc taleth vit Vorhærræ. Tha sagdæ

Vorherræ til hajmum : lægh alles lher(S vender vp i choor oc biut

them alle at komme morghen arlic at lage Ihere wænder, oc ther 25

vendern kom i theris hendær, hwilc theræs vand en dwæ flyger

offn aff oc vp til himen, then there scall Ihu sætte Mariam til

gerne. Annen dagen ther the ware aftær comne oc biscop tientæ

oc anduordelh them theræ vendhær, tha kom duuæ af engi there.

Tha for Abiathar i preslhe clædæ me^ lolff biælle oc gik vp i 30

(hor oc tientæ. Thær han badh til Gudh, tha kom hans engeli

oc sagdæ: [hette ær en scam wol ther i aclæth for ækki, ther

thu bær ha«n(/nt fram, tha kommer Ihet tegen ther Gud mællæ.

Then same war Joseps, oc ha« var forsmath for thi at Josep var
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gammel, oc ha^t vilde ey nethæs til at gerne Mariarn. Ther ha«

slodh uterst miuklic, tha epthæ Abiathar biscop til hannuwi oc

sagdæ : Josep gak hit, oc tag thyn wond. Tha reddis Josep oc

vndret, hwi han kaliet han7mm. Ther Josep ractæ sin hånd at

5 tagæ sin wand, tha gik en dwæ framæn af vanden oc flegh lenge

om me/istæræt, oc soa foor hun vp til himen. Tha loffuet alt

folket hannuMi oc sagde: salig estw i thin ælle vorde«, at thu

scalt Mariawi gemmæ. Tha sagdæ alle prester til ha«nu/ft: tak

(tu) be«ne gladelic, forti at Gud haner leg vthuold aff alle. Tha

10 sagdæ Josep: huar til ville i mek gammel ma« thætte barn i

XXX hånd sæle! Tha swarde Abiathar biscop oc sagde: lath Ihet

minnes, huore Datan oc Abiron the forhadede Gndz budh. Soa

vordær [het oc tek, om thu forhær Gudz villie. Tha sagdæ Josep:

viste iach at the^ vare Gudz villie, tha giorde iech the?, thaa

15 latær ænnen af Ihe mer met he«ne ther hu« haffde ferræ. Tha

sagdæ Abiathar biscop: Hu« skal haue mer til hugncth, ee till

ether brullups dagh kommer.

Siæte lesuiug.

TTha tok Joseph Maria/« met fæm mer. En helh Rebecca,

a«nen Sephora , tridiæ Susa«na, fiarde Abigo, fæmlæ Nabaell.

20 Oc the sætte thom alle gerningh, oc Maria lok purp«r at gøræ

til Gudz mynster. Tha sagdæ the andre mer til henne: hwy,

mæ« thw esth yst, hwy vast thu verdugh atgeræ purpur. Caileth

henne tha me drotni«gh. Ther the soa sagdhæ, tha kom Gudzs

engel i blant thom, oc sagdæ: thæt worther sant, ther i mælæ.

25 Annen dag elitær, thær Maria stodh hoos en keldæ, tha kom en

engel til henne oc sagdæ: saligh estw Maria! forti at thu haner

giort Vorsherris bolegh vti thin hugh, lius scal koy/jme aff him-

merige oc boo i tegh, oc værilden scal al liusæss af tek!

Tritie dag ther hu« giorde purpur met sinæ fy«gre, tha kom

30 en ysky man soa fagher, at ma« gade hans fægærlh ey told, intil

henne. Ther hv^n soa ha«num, tha ræddis hu« oc skaiff. Tha

meilæ ha« til hennæ: hel se thu Maria, ful met nadæ! Gudh ær

met tek! sign væræ thu ouer alle qwinnæ! rædis ey, thu fa«l
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nadæ met Vorhe7ræ! thii vordej- me^ hæfft oc Ihu scalt fodæ

sen, oc han scal hedæ Jhesus! Tba swarel Maria: huoræ moa

the^ væræ, forti at iac kom aldrigh i car(l)inenss tidæ? Tha

sagde engelle«: ihæn hellugh andh scai ko/zime i teck met

syn dygt, forti Ihet Iher af tegh fedess [het kailis Gudz sen. 5

Elyzabelh Ihyn frencone hu/t feddæ af sick i sin ællæ, ther hii7t

var vfructsom, forti at Ihet var allh mugelict for Gudh. Tha

sagde Maria til engellen: iech ær Vorsherræ Ihærne, vorde mek

effter Ibine ordh!

Siwende læsniu^h.

miædæn thætte giortæs, tha var Joseph burtæ i tymberge?- 10

ning. Ther han kom effter, tha fan han Mariam met heffth.

Tha reddis ha^t met megel angislh, ok eptæ: Vorhe?Te, tagh myn

and af mek, forti at mech ær bædræ at deø æn leue. Tha sagdæ

Ihe mer mælh hewne vare til Josep : vy vidæ at hu?t ko/n aldrigh

i carlme/iS tydæ. Vy vidbe at hun ær skær mø, forti at hu« i5

var e gømd af engell, oc engen hauer ihet giort vten engelle?t.

Tha sagde Joseph: hui villæ i mek, at iech skal tro at engellen

hauer ihet giorth? oc græt oc vilde lønlich fly fran henne. Ther

han skulde bort fly, tha kom engellevt till ha/uiuwi. om nat i søffne

00 sagdæ: Joseph, rædæs ey at tage Mariawt ihin giffl. then hetTt 20

hu« ær me^, the^ ær afl' then helliger andh. Hu« skal fedæ søn

oc han skal hedæ Jhesus. Ha« scal frelsse siit folk af synde.

Ther Joseph voknet, tha tacket han Gud oc talde Maria syn drøm

oc henne mer oc huggeth he«ne oc sagde: iech syndeth , at

iech hafdæ vrang hugh vith tegh. Thn gik Ihen tidend yuer Is- 25

rael, ath Maria var me^ heflth. Tha var Josep tagen af my«sters

formen oc led til biscopen. Biscop oc the alle roptæ Josep oc

sagdæ: hui hauer thu soa giort vit telligen iomfru, ther engle

fødde vti Gudz mynster sosom duueæ? Vy vidæ at thu hafde

hejme ey vold giort, tha vare hun mø æn i dagh. Josep swoar 30

at ha« ihet ey giorde. Tha sagde Abiathar biscop til Josep: tha

scalt thu dricke prouels vatn. Oc [het vatn hafde then kraft, at

the thæt drucke oc ginge siv sinne om alteret, vare han saan at
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saken, tha tedess e noget teken i hans andlade, ther ma?i mattæ

kenne thef, æn vare han vsan, Iha tediss icke. Tha samledis so

megit af Israels folck til my?(Stærit at mæn ku«ne ey koHtme tal!

a thetn. Tha kom oc Josep, tha leddis oc Maria til Gudz huss,

5 oc he/tnis slæct fulde henne, oc sagde lil benne: gak helder vilh

thyne synde for preste. Tha calicth the Joseph til allerit oc gaue

hannum Ihe^ vatn. Ther ha;t hafde drucket, oc ganget siw sinne

om alteret, thaa tediss icke tegen i ha/(S antlade. Tha sagde the

XXXI alle, alh ha« var ræt oc haftæ ther til giort. Tha callet the Ma-

10 riam oc sagde til henne: huat orsagels haue?' thii? hwat tegen

mo meræ teess a tek æn Ihu esth met heft? Æn the^ ene letæ

vy af tek, at thu gor vith, hno tek sweg soa. Vy vidæ at Josep

ær skær. Bædræ ær thec, at thu gor vilh æn Gudz vredæ giuer

tek nokot tegen oss alle aaseend. Tha sagde Maria: om ther ær

15 i mech nogeth smit æller noger synde, tha giue Vorherræ Ihef

tegn a mek ether alle aseendhe, at the^ vorder huer ma« lil effter-

siun! Tha gik hu7t till oc drack af vatnet, oc gik side?« siu sinne

om allereth, oc fandz engen smit a he;*ne. Tha vndreth the allæ,

so«ime sagde at Ihet var me^ heldom, oc somme hugde ath (he^

20 var me^ troldom. Tha sagdæ Maria: Gud vel the^ vel!, at iech

var aldrigh i carlmennss tidæ. Tha ginge til he/nie alle the ther

Gud ræddis oc bade at hun skulde forlade Ihom Iheris vrange hug.

Oc alle prester oc mør oc alt folk fulde henne me^ glæde ti!

he/mis huss oc øptæ ok sagde: signæt være Gudz nafTn, ther

25 ledæ syn nåde yuer alt Ysraels folk!



(Dm iJnrøjirrrir fnblssrc.

^ camt ther effter tha kom eth both af Augustus keiser, at alle

%å skulde fare til theris cgeth fæderneland, oc Ihæt both var

ferst giorl af en høfdingh a Syria (her het Syrinus. Tha for oc

Josep met Maria til Belleem, forlhi alh han war læden oc Maria

af Judas byrd Dauidz fædern. Ther Ihe foræ at veghen lill Bet- 5

leem, tha sagde Marta til Joseph: iach ser t\v fole foræ mek,

annet grælær oc ajjnet glædis. Tha swarit Josep: silh qwær aa

diuræt oc holt tegh fasth oc mæll ey yuerwælis ord! Tha tedess

en fager swe« forte them i skindende clæde oc sagde til Joseph:

thet ær ey yuerwætis ordh, hu« mælte, hu7i soa Juthæ fole græte, lO

forlhi at the faræ fraw Ihere Gudh, oc helhærnt folk glædis, for-

thi at the timæ komme sketh, ther han iæltæ ethre forældre,

Abraham, Ysaac oc Jacob. Ther ha?* haffde [het sagt, tha belh

ha?i diuræt at stande, oc hejine aff at faræ oc ganghæ in i en

graff, forlhi at the tyme ware kowme ther hun skuldæ følhæ, oc 15

gik in i Ihen myrke graff. Ther hu;i kom in, tha vort graue« xxxr

om lius inne?« sosom dagh, ther ee war ferræ mire. Hu« skien

om lius inne?* ænse sooll vm sexlæ timæ, al huerkew dagh eller

nat scoriæ theræ Gudz lius innæ. Ther føddæ hun then sen

ther englæ slodæ omkringh och siungede oc sagde: Æræ væ?(c 20

Vorhe/ræ i himmerige, oc fryth me^ folk i ierderige, ther godh

villie haue! Joseph var bortgangen, oc letæ at barnnende quiymæ

til barn felhels. Ther han kom aftær met thom, Iha haffde Maria
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fed søn. Tha stæddis ha« vtæ for grauen oc mælte til Mariam:

iech haucr fult tegh hilh kunnende qiiinne til barnfedels, Zelemi

oc Salome, oc the stande hæræ oc giælæ ey ingayjget for ihet skin

ther ær innæ. Ther Maria horde Ihe/, tha smiitæ hmi. Tha sagde

5 Joseph: spot ey ath, thu tharfl æn theræ lækdom vitb. Tha bath

Maria ath en skulde ingange af tho/u. Tha gik Zelemi in, oc

Salome Sloth vtæ. Tha sagdæ Zelemi til Mariam: lath mek hanlæ

the^. Ther hu/fr hanleth bennæ, tha eptæ Zelemi: Hærre, Hærræ

misku/ide mek! iech herde the? aidrigh førræ oc aldrigh soa iech

10 the?, at spener eræ fulle af mialk oc søn fed, oc moderen me

at wære, oc enge;i smitte i hans fedelsse, och engen twangh vilh

at hu« fødde ha7inum af he?<nis lif. Oc hn« var mø met hæfft,

och ær mø i barnbyrdh oc mø ther efflær! Ther Salome hørde

the?, tha sagdæ hu« til hin a«nen : the? iech herdæ tik sighe the?

15 troer iech ey, vten iech soge the?, oc ha«let the?. Tha gik Sa-

lome in oc mælte til Maria/«: lat mek hanlæ the?, oc vidæ huath

helder the? ær sant eller ey. Ther Maria loth Salome ha«le sigh,

tha visnæth Saloy«e handh. Fore then verc och then angest tha

øptæ hu« oc græth oc sagdæ: Warherræ, thu kænde at iach

20 ælstæ oc fatuk ma«, oc iach tok icki vrætlic aff viduee oc fader-

løs børn, oc then ther thyrtug var giek aldrig slappe fra« mek.

Jach ær n\v vsæl vorden foræ my« vantro. Tha lediss en sky«-

nende man foræ he«ne, oc meitæ till henne: gak til nornet, oc

bith til ha«num, oc ha« helær the?, forthi at ha« ær aluæ . . .

[Her mangler et Blad.]

XXXII 25 ... i siit skøth. Oc Joseph hafde thre swene me? sech,

oc Maria en mø me? segh. Tha ginge vt aff gralTue« ma«nige

drakir. Ther hyne swene soghe them. tha eptæ the. Tha gik

Jhesus aff sin moders sket, oc stodh fore drakiræn, oc the væg-

thæ ha«nu/ft, oc han bøt thowi, at the skulde skade e«ge« ma«.

30 Maria oc Josep ræddis, at han skulde skades afl thom. Tha

komme oc lage oc ma«ge andree diar til thom i øthknen , oc

fuldhe thom, och negthe there houeth til ha«num, oc tedhe thom

vegen. Ther Maria so Ihe mange diur, tha reddiss hu«. Tha

sagdæ Jhesiis til henne: rædis ey, the ær ey komen fore tbin

35 skadæ, mæn tegh til tieniste. Ther ha« haffde the? sact, tha var
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rætzlen borthæ aff thcris hiarle, oc fuldæ thom bodæ fæ oc diwr,

oc engen skaddis af annen. Oc the haflfde two exæn fore en

voghn alh feræ Iheris costæ mæth. A Ihen tredie dagh Iha medæs

Maria in i etken fore sol bryn, oc Josep fuldhe he/tne vnder elh

palme træ. Ther Maria salh vnder trææth, tha soa hu?i vp at Ihet 5

hat^'de megell fruct a segb. Tha sagde hu?* til Joseph: iech vilde

gerne ædæ af Ihennæ fruct. Tha swarede Josep: huore skal Ihet

vordæ? trææt ær megit hegl oc mek ticker illæ væræ at vy haue

ey drick at swolæ aua. Tha sagdæ Jhesus til trææt: neg tech

nedær fore niy/t moder oc foa henne afT Ihin fruct! Oc trææt 10

negles i stath foræ Maria fødær, oc the toghæ afl fructen. Ther

fructe/t var afftagen, tha loa trææt negt oc vildæ, at Ihet skulde

vpreses met huns both, ther thæl negdos me^ Tha sagdæ Jbe-

sus til trææt: ræth tech vp oc slyrkis, oc var lottagen me^ the

træ i my« faders paradiis ær, oc lath vp en alhre af thinæ 15

rodær ther vy mugbe vatn affange. EfFther the^ ordh tha rætæ

ihet sigh vp oc brustæ vp kelde om redere«, oc the fynge øfTræt

vatn oc glæddis. Annen daghen ther the fore borth, tha vende

JliesMA sigh til! trææth och mellæ: iech sigh tegh af mit both, ath xxxu*

een aff thine grene skall planles in i paradiis. Mæden han meltæ 20

Ihet. tha koom en engell, oc logh en gren af træælh i sin handh,

oc fløgh at hiwHuellen. Tha drøffdes the alle soa ath the wordæ

sliksame ensæ the varæ døthæ. Tha mellæ Jhesus til Ihem: hwy

rædis elher hiarlæ? Vidæ i ey at then palme iech loth feræ till

paradis, ihet vordhær alle helingen til skæmten? Tha sagdhe Joseph 25

lil Jhesum: Hærræ aff mikil hedæ brennær oss, aff thu liker tha

farum aff strandh veghen rolic. Tha swarelh Jhesus: rædiss ey

Josep, iach skall skæmmæ væghen fore tegh, soa ath tbæt vy

skuldæ faræ i thrætiuge daghe, the? fulliOMime v\y i ihenne enæ

dagh. Thær the? war melt, tha soghæ the bierge i Egyptæ landh 30

oc there stathæ. Tha glædiss the och ginge innen i en stath

ther helh Sotynen, oc forlhi at thæræ war ængin the mattæ hær-

berge at, tha ginge the in i mynsleræt. Ther Maria kom i rayn-

steræt met barnet, tha fiulle alle the affgudæ i myyisteret var a

Iheræ antladh. Tha kom both til hertuge« vuer sladen oc han 35

kom i stath til mønslæræt met svn hær. Ther han kom in oc
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han soa, at the affgudæ loghe aa iorden, Iha gik han lil Mariaw

oc bat til barneth, ther hnn bafdæ in i siit skelh. Siden mæltæ

han til alt hans folk oc sagdæ: vare the^tæ ey Gudh aluoldende,

tha loghe voræ gudæ ey soa nither foræ ha^aiu?«. Nu bæræ the

5 vitne om at thæt ær theræs Gudh. Om vy gøræ ey [het same

thaa mugæ vy ventæ. oc vgge ath oss kommer noger noth yuer,

sosom Ihet kom yuer Pharao ko«ningh, ther ey wilde høræ Gudh

oc forhathæ at byddæ til ha^jnum,

Scaint ther elTlær tha sagdæ engellen till Joseph: faar affter

xsxiii 10 till Julhæ land, the ære nw dedæ ther lettæ at barneth. Tha

togh han barnet ok moderæn, oc foor efl'tær till Israel. Thær

han herdæ, at Archelaus var kodning i Judea effter Herodes hans

fadhær, tha ræddis han tith at faræ. Tha war ha« aa mynt i

syffne, at han skuldæ faræ til Galylea. Oc han for tith oc var i

15 en stath hedær Nazareth. Barnet voxlæ och styrctess fult met

snvllæ oc Gudz nadhe var met hannwii.

M t5nrlirrræ ^m.

ti
æræ taker Vor Hærre Jhesus Crist pinsæl til, sosom euange-

f listæ Matheus scrifTuer aff: Ther then tyme fundæth at Gudz

son vilde doe for all mawkynæt Iholæ, tha sagdæ ha;* til syne

20iungeræ: wydæ i at efftær twigi daghz frest vorther paschæ oc

menjiiskens søn scall sæliss til pyne. Tha sawnedis the lærdæ

mænz formæ?i, och andræ ælztæ aff folkæth til Iheris biscops hus,

ther heth Cayphas, oc roddis vilh, huræ the skulde hawnum met

swigh fange oc dræpæ. Tho vilde the ey hellug dagh gøræ Iben

25 gerningh a, at bang skulde ey vorde innen folket. Siden ther

JhesjfS war gangen in i Symon leprosi huss, oc Marie Magdalene,

ther var Lazarus sister, hafldæ hajinum fu«nit met dyræ smør-

ælsse, tha vredis een aff hans discippel, oc sagde soa: huat

skulde thenne tapels? bætræ mattu sælæ Ihennæ smøræls foræ.
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ma«ge penni/ige, oc giflue faluct folk. Iha swaret Vorherræ oc

sagde: huat dreiiis i af thenne kune, at hu« ger thenne godger-

nijigh vit mek, forti alh faltic inæn haue i e met ether, oc mek

haue i ey e met ether. Thennæ smørælsse ther thenne kone

smerær mit legowi mæt, Ihet gor hu« til myn iordeferd. Sa/jne- 5

lige sigher iech ethær, ath hware som thætte e\va«geliu/ft vordær

predikæt yue?- all værilden, Iha høræ ma?t ihet til ammy«nelsse.

Tha ga«ger Judas, ther war en alT the toIfT apostlæ, til Juthæ

radh oc sigher til thom: huat ville i mek giffue at iech sælie xxxin*

ethær Jhesuwt? The loffuit ha«nu»t træthiuæ solff pe«ninghæ. 10

Thæræ fra lettæ Judas ralheruMi ther ha« maltæ ha«nu/« bezt for

sælæ. Æn thær theræ hogtit kom ther wy kalle Skærtorsdagh,

oc han aath al nattuort met ha«s iungeræ, tha sagdæ ha« opew-

barligh til thom: Jech sighær ethær Ihet foræ sannejt, at en aff

ether skal mek sæliee. Tha wordæ the rygge och sagdæ huær 15

særllch: Hærræ, ey ær iach the?? Tha swarelh ha«: then ther

ædær af disk met mek, han skal [het gøræ. Me«niskens søn skal

fare sosom scriffuit ær, æn ve then man ther ha«nu»?i sæll! bæ-

dær ware haMnum, ath ha/t vare ey boræn til ma«num. Tha

swarde Judas, ther ha«nuw saldæ: Mestær, er the? iach? Jhesus 20

sagdæ til Judas: thu sagdet!

Tha i«nen ath the athæ ath natuort, tha bret Jhesus brødeth

ther han hafTdæ sægnd, oc gaff hans iunger ok sagdæ: lagær

oc ædær, the? ær mit legom! Sidevt segnde han caiken, gaf tho?«

oc sagde: dricker af the?te, ther mit blod ær ther vtgiuless skall 25

fore ethær oc foræ ma«ge andre, til affløsni«gh aff syndæ!

Syden Gracias var sagd, tha ginge the til biergith Olyueti.

Tha sagde ha« til them: alle tolæ i skændels innc« thenne nath

fore mcc, som scretTiiit ær: iach scal sloa hirlhæn, at faræn

skulæ spretbæs, æn side« iech vpslande, tha koom iach furæ ether 30

til Galyleam, Sancte Pæder swarclhe: tho at the alle haues illæ

vidær, aldric gor iech the?! Jhesus swaret ha«nu«i: for sanne«

sighey iech tcch, at for hanen gal trysuer, tha skalt thu mek

trysuer nelhæ. Sawcte Pædær swaret: tho at iech skall oc døø

me? tegh, iech netæ tegh ey. Soa sagde the och allæ. Tha ginge 35

the fræm til eth torph, ther het Gelhsemani, ther sagdæ Jhesus
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lil thom: sjdær hær mæden iech gor oc beder myne bene. Och

xxxiv taker mæth sech sande Pæder, sancte Jacob oc sancte Johajmes,

Zebedeus syner, oc lok ha?i rygh at wæræ, oc sagde Ihoni: mit

liiff ær rygd til delhen, bydær hæræ oc vagher met mek, oc gik

5 ha« liit fræwi oc fiali i corsuiss foræ syn hellugh fader, oc balh

soa til hannnm: myn fader, om legh ær mugelict, føræ thenne

deth fra mekh, thot hwarn sosom thu vilt, oc ey sosom iecb

vill! Tha kom han afflher til syne disciplæ, oc fan tho»i soff-

uende, oc sagde til sancte Pædær: swa mattæ i ey en litæll

10 timæ vogæ met mek? vaker oc bedær, at i skulle ey komme i

frestels! siæiæn ær till redæ, æn kietelh ær trancf. Anne« synnæ

gik han bort oc bat syne bøner lil syn hellug fader, æn ther ha«

koom aflther, tha fan han thom sofTuende, foræ Ihe varæ alle

twnge af væclh. Thredie synne gik Jhesiis bort, oc balh syne

15 bene sosom ferræ. Sanclws Lucas scriuer i syn læsth. at han

swetis blodlig drobe innen syne bønæ, Tha kom han alTlær ti!

syne disciplæ, ok meitæ til thoom: soffuer nu oc haue?- roo? so

nu kommer Ihen timæ thær meymiskæns sen scal sælies i syndugh

mans voldh. Sla«der vp oc goa oss! Ha« hafde ey vell Ihe^

20 mælt, thaa korner Judas, oc met ha7tnu/n, megeth fole me^ aikenss

vappn, sænd fra?* Judæ fole formæn. Tha haflfde Judas giffuit elh

mare soa: huæ/n. iech kissær han æræt, holdei* aa then! Oc

gik ha7t til i sladh oc myntæ Vorherre sighænd: heil mester!

JhesMs. sagdæ lil hanm\m: ven, alh huat kommer thu? Tha gan-

25 ger folkit till, oc kaslhæ hender aa Jhcsum oc hioldæ hajuium.

Oc sancte Pæder drogh vlh elh swærdh och hiogh en swenss

eræ afi, ther helh Malchus. Tha sagde Jhes?<5 til ha«num: lat

tilh swærdh i skiedæ, foræ huosom faar megelh met swerd, han

forderffuis Iher aff, Wænlær thu ey, at iach ma bidæ myn fader,

xxxiv* 30 ath han lær mek æn meræ æn tolff engle skaræ? Innc/t hwær legion

ær sex lusende sex hundræl sex liuge oc sex. Innen then limæ

sagde Jhes«« til folkelh: sosom til en reueræ ginge i vlh me^

suærd och stange at fange mek. Daglig var iech met ethær i

mynstær oc kende iec ether, tha hiulde i icke a mek. En

35 Ibælte giordes alt att prophelæ spodom skulde fulkomes. Tha

flydæ alle disciplæ fra/t ha/tnum, æn folket hiolde Jhesum , ok
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ledhæ hajinn»i til Cayphe huss, ænsæ allæ formæ?« varæ samneth.

Sande Pædhær fulde affther a længth alt til (he^ sawmie huss, at

han skulde see huat tit vorde, oc gik in nie^ Ihianstæ folk och

salh tbæræ.

Theræ lærdæ inæ?js formæn oc all ralhæt lettæ fals vitne 5

mod hannuHi, hnore the skulde hawnuHi till døth deme. Oc ther

mange falske vitne hafTdhe til gangeth, tha matthæ the [æv] ræt sak

modh ha7(nu?H fanghæ. Alh sistæ ga?igher till twa falske vitne

bærær och sagdhe: thenne sagde: itch moa nyder caslæ Gudz

mynstær oc gøræt vp innen Iredie dag. Oc stander vp theræ 10

lærdæ mæns formajt oc sagde till ha?inu»i: swarer Ihu icke til

Ihælte, ther lesse lall amodh tech? Jhesus tagde. Tha sagde hin

affter til ha?inu«i: iach maner tegh om leuende Gudz søn, al Ihu

sigher mek , om Ihu eslh Crist Gudh? Jhesus sagde til hayjnuj/i:

Ihu sagdæt, thoc huarnie skulle i see menniskeu sen sedende 15

a Gudz høgræ hænde oc ko/nme/i innen liunels sky. Tha hin

lærlbæ mæns formaji reff synæ clædæ, sige?tdæ: lhe«ne man

galnes! huat tørffue vy hæræ vitne, om i hørde selPfue thenne

galnescap? huat tickis elher? Tha swaret folket: han ær skyldugh al

deø. Thaa spyllæ the ha/inuw i øghen och sloghe ha/»num puslhæ, 20

somme sloghe ha«num i ænnæ oc sagdæ: spo til huo tegh sloa!

Æn sancte Pædær saat vlæ i salæ huss mct liænisle fole vith xxxv

eldh, oc vermde sigh. Tha gik til hannum een ihærne oc sagde:

thu vast om vell mæt Jhesum aff Galilea! Æn han nellæ Ihet

for alle men oc sagde: icch velh ey hualh Ihu sigher! Ther han 25

var vt gangen at dørræn, tha soa ha?(nu«t een annen lienistæ

quiyjne, oc sagde til thom lh«r thæræ varæ huss: thenne var ok

me^ Jhesus Nazarenus. Oc annevi synne nethe ha?i the^ met

eth, alh han kende Ihen man ey. Ther lyt efllær ginge til Pæ-

dær the ther nær slodhe, oc mæitæ: sa?tneligh thu eslh och aff 30

the, forti at tilh moll openbarer tek. Tha togh han al swæriæ

all ihet han motle. at han haffde aldrigh kent Iben man. Oc tha

togh hanen til atgale. Och tha kom Pædær i hugh Ihe^ oordh,

ther Jhesus haffde hawnu/« sagt: førræn hane« gall tryssen inne/j

thenne nat, Iha nelær thu mech Irøsuer. Oc gik ha?i vlb oc 35

grædb iæmmerlig.
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Thæræt dagiss, tha ginge bodæ lærdhe oc lækmæns firstæ

inne« elh roalh, hiiore Ihe skulde Jhesum furtapæ oc ledæ hau-

num bunden, oc salde ha«nu«i i hånd Pilatus, Iher fed var i

Ponles. Tha soa Judas, Iher hannum solde, at haw war dømd

5 oc bar affter (he trædiu pe/jninge foræ alt rodelh, ok sagdæ:

iech giorde megeil synd, Ihe^ iech solde Ihæltæ rætæ blod. Tha

suarede Ihe: huat kommer thælle lil oss? sigh leg Ihet selff! Oc

[han] castee the pe/mi/jge i my«sleret, oc gik borth oc hengde sig

vp i snare. Tha sagde Jiidhe forniæ/t: the^ ær ey lenlict at lalhe

10 (esse pewninge til varæ kome?i pevtniHge, for Ihe ær blothz værth.

Oc hafde theræs rodh oc kopte met en told till at iorde pele-

grirne innen oc ant faluckt folk. Ther af hauer ha» oc naffn.

Tha fulcomss ther oc the* ther prophetæ hafde Iher aff spalh.

Æn Jhesus stod fore Pylato, oc Pylatus sporde ha/tnurø ath:

15 estw Judæ ko/tningh? Jhes«« swarede: thu sigeræt! Oc ther han

replæs aff alt radæth, tha swaret han icke. Tha sagde Pylatus:

herær thu ey huore mange vitne hær goor amodh tegh? Jhesus

suarede ey till eth ord, soa at Pilalus underæl gallik.

Tha haffde the ther vti hæfde en man, ther hed Barrabas.

20 Theræ vane var om hegtit at lade en fange lylhugh. Tha sam-

neth Pilatus folkit, oc sagde: huæm ville i at iach lather, Jhesum

eller Barraban? Forti ha« viste, ath the haffde Jhesu/u soldh foræ

auendh. Tha ther PilalMs sadh aa domstol, tha sende ha«s hus-

frugc bod til haunum och sagde: haff engen sislæ me* ihen ræte

25 man, for mck ær meget boret i ogen om hannuwi. Tha alle

there formæn ægde mugh folket, at thee skulde bedis Barraban

frels at wære, oc Jhesuwi. at forderfue. Pilatus suarede fore alt

folket: huem ville i allæ, at iech læte lilhug af tesse twa? Æn
the beddis alle Barraban, Pilalus suarede thom: Huat gor iech

30 tha af Jhesu? The sagde alle: lat ha«nu«i crylzæ! Pilatus sagde:

huat illh hauer ha«, giort? The oplæ æn tha meræ : cryss ha?i-

num! Tha Iher Pylatus so at bangclh vort ee lenger mere, Iha

togh han valn, och todæ syne hcnder fore alt folket oc sagde:

iæch ær orsage fore thenne manlz blod, æn i see huat iec gør!

35 Alt folkit swaret: wæræ the* yuer oss, oc alt vorlh efflerkome!
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Tha lot PilaUis lliom Barraban lilhugli , æn Jhesum lot ha«

huslrughe oc gerne til al han skulde crytzcss.

Siden loghe ridderskapet Jhesmn oc lede hajfnuwi til dom-

husælli, Iher sosora folkit var alt samnelh, Th<?r spilte the han-

niMii i egben, oc ferde ba?jnu»i, aff bans engne clæde oc lode 5

ha;nui//i i en ma«tell afl purpur, oc salde ba^tni/m etb rer i bondb

oc sallbe lornkrone a hans hofuit oc stotbæ a knæ fore ha«nujft

oc spottet bayjnuwi, sigc?jdes: heil Judee ko?Miingh! oc spottende

ba;jnuH) i egen, tokæ hint rer fra« ba«num oc sloghe ha?«nu/y< i

bouith Diætb. Oc siden the hafde hanimm alt spottet, tha ferdæ 10

the bayjnuMi after aff then purpurmaHtel oc lodæ i syne egbne

klædæ oc leddhe hanmrm tilh som the skulde ha«nuHt crjtze.

Ther the ginge fræm. tha fujtne the en man af Cyrene Sy- xxxvi

mon at naffne, ha?)nuHi nedde the till at bæræ corsset foræ Jhe-

sum. Tho sighær sa?(ctus Johannes innen ha;js læst, at Jhcsus 15

bar selff siit corss. Tha komme the mæt bajtnum innen etb stath

ther bedb Caluarie, ther crysæth the ha/mum. Oc ther han kralTde

sigh at dricke, tha gaffue the ha«nuwi vin at dricke me^ gallæ

blændb. Æn ther han tæfftæt the/, tha vilde ban icki dricke. Æn
siden the hafde hannu/n crysset, tha skiftæ the bans clædæ mel- 20

liom thom oc sætte gemæ till atgeme bannum. Tha stot boss

Vorsherræ corss Maria hans moder, oc bans moder sistær ther

bet Maria Cleophe, oc Maria Magdalene. Ther Jhesus soa sin

moder oc sande Johannes, tbær- ban ælstæ , tha mæltæ ha« til

sin moder: quinnæ, see Ibin søn! Siden sagde han till discipe- 25

le«: see tbin moder! Aff Iben tyme tha togh sawctus Joba/iues

hennæ til sin moder. Oc siden sætte the yuer corsset bans boff-

uit sak a et tauel soa: Jhesus Nazarenus Judæ konningh. Om
tærcæ timce vort ban cryzæth, oc twoa morder me/, een a hegræ

hendæ oc awnen a venstræ. The ther ginge omkring forbanneth 30

baytnum oc ristæ theræ bouith at bannum oc sagdæ: wei!

thenne caster nidbær Gudz mynster, oc geræt vp effter innen

tredie dagh, bielp teg selff, om thu esth Gudz søn. far nedær af

corssclb. Soa scriffuer sanclus Lucas at annen reuærn mclle

hannum vbryksel, æn then annc7i røuer roplæ then sntnme oc 35

sagde: vy tage vp rætgiald for vore gerninger, æn thennæ man

2
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brøl hær icki till, oc han. sagdæ til Jhesiim: Herræ, kom mek

i hugh, ther Ihu korner til thit rige! Jhesjts suarede: sa7inelic

sigher iech tegh, at thu vorder met mek i dagh innejj, paradiis.

Fra sextæ timee oc alt til none timæ vort merck yuer all

5 ierderigi. Om then time eptæ Jhesiis met hegh rest oc sagde:

Hely, Hely, lama zabatani! Thæt sigher: myn Gud, myw Gud,

at buat forlost thu mek! Somme af the, thære stodhe hoos oc

XXXVI* thenne oop horde, sagde: the«ne kalier at Helyam. Oc en af

Ihom leb till oc togh een swomp ther hedær Spongia oc lod

10 hannum full af ædicke oc gaf ha«.num at dricke, æn somme sagde*,

lath se om Helyas kommer at frælsse hannutnl Tha eptæ Jhe-

sus effter igen met hegh resth, oc gaff vp sin and. Oc iorden

skalf och stenen reffnet, oc hwalue opnætzs, oc ma7jge helluge

mæns legome, ther hafdæ legæth i iordæ, stode oc gi7jge ti!

15 Jerusalem, oc tedæs wit mavtninge mæti. Æn Centurio oc the

me^ hartnum gemde Jhesum, ther the soa tesse vnderlige iern-

tegen, thaa reddis the megith, oc sagdæ: mælh sannæ thenne

var Gudzs sen! Ther var e manninge quinnæ hoos a leclum,

ther fulde haueth haiinum af Galilea oc tbienfæ ha«num, i bland

20 huilke var Maria Magdalene, Maria Jacobs moder, Maria Joseps,

och Maria Zebedeus husfruge. Æn ther the^ bodæt var sosom

scriuer sa?ictus Johannes^ at the legom ther fordærfd vare, at

the skulde bliue a galugh om there heghtith, tha brude the syn-

der bodæ two reuerss ben, forlhi at the lifTthæ æn tha, æn forti

25 at Jhesus var tha deth, tha brude the ey ha?js been, mæn en

ridder leb till mæt etb spiuth, oc lagdhæ Ihet i hans hegræ sidæ

och thære leb vth blodh oc vatn. Och then ther the? soa , han

vitner thef, oc hans vitne ær sant.

Ther the? afnedes, tha kommer en rig ma7i af Armathia,

30 Josep at nafnæ, ther hafTde værit Jhesws discipel, oc tho i løndh

for Judhæ rætzell, Ha^i gik derlTuelic till Piiatum, oc beddis

Jhesu legome, oc fech the? oc sweptæ the? i ren sinden, oc lagde

the? innen en ny graff, ther han halTdæ læt nylic hogge i en

Steen, oc veltæ for grauen en slor sten.

35 Anne^i dagh effter Iheris hegtith samnedes lærde mæns firstæ

oc Pharisei til Piiatum oc sagde: Hærre, oss kommer wel i hug,
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at thenne swiker sagde i hans liffiie: iech skal stande vp af døde

effter Iriggi dagh, sæt forti geme til granen yucr triggi dagli, at xxxvii

hans discipell koma ey læ;<lic, oc stiæle ha/mum burt, oc sighe

for folk at ha« stodh selff vp af detæ. Oc tha vorter then siztæ

villingh værræ æn then første. Pilatus swajedæ: goor oc gømer 5

grauen sosom i vide vell. Tha ginge Ihe borlh oc sætte værn

fore grauen oc sætte til gerne, Iher gomme skulde grauen.

2*



20

Imxt nor fxm nar ^\^m.

& Anctiis Auguslinus gør oss viis met sin scrfITt, hvilke lund

%^ vor frughe skildis velh thætte sindiige verden, oc sige?- soa:

Ther Vorherre Jhesjts Chrtstjfs stodh a corsscth oc toldhe neth

oc delh foræ alt mawkien, Iher han frelsset oss sinduge mejiuiske

5 fran deffnclssens vold, tha soa hf.n sin kiære moder ther han

ælstæ hiartelige kær, forti at hu?t bar ha7inum till manum, oc

sanctus Johannes ewa/tgelislæ, Iher han halTde kiær foræ alle andre

apostlæ, forti at ha« var hans modcrsister sen, oc skær rnøø foræ

al værælssens smittæ oc kielsens list. Ther han soa thom standæ

10 vith silh corss, scothænd oc seend Ihe pynæ ther vrætte me«-

hannum a lagdhæ, tha salde ban sanctæ Jobannes sin moder

at voctæ oc gøme, ee mæden bun var i Ihættæ værild. Ther alle

apostle varæ farne huær til thæt land, ther Vorsherræ villie var

Ihoom til at sendæ, tha var vorfrvæ sancte Marie i he^tne for-

15 ælderss hus.

Anneji aor effter at Vorherræ stoth af døth oc foor til

hi/Hmel til hans heiiug faders riki, tha hafde vorfruge sancte Marie

megel astund al skillies vit the//æ synduge værældh. Ther hnw

var ene i he?inis herbergh grætende oc bedende synæ benæ til

20 sin dyræ søn, tha kom en heiiugh engel af himmerige, sosom

Vorsherris bodh var, oc mæltæ so till hennæ: heil se thu, Maria,

segnd met Vorherræ! Thennæ same palme sende thin kiære

xxxvu* søn lek af paradis, hcyjne skalt thu lade feræ foræ thin baræ a

trilhi dag, ther thin andh skildis vilh tith Icgom. Thin kiære
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seen bedher lek met all bimmerigis bærskap. Tba meltæ vorfrve

soa til Iben belliigh engel: iecb bcdær tegb gerne, ath allæ Ihe

iungeræ ocb allæ apostlæ ther myn kiære søn i værilde« tiænlæ,

at the sawinees oc ko/Hme til meck, for æn iecb my/t andh vp-

giffuer. Jecb bedher Icgb oc gerne, ath tbu giff thinæ segnels 5

yuer mek, at enge deffuels vold i heluidæ kommer mek amolh,

tbæn timæ wsn siæll skillies vitb mit legome, oc iecb skall væril-

den skifflæ. Then hellug engell swarede be/tne soa: engen rætz-

ell ther i beluide ær skal lek komme amodb. Then hærræ,

tber tbu til mannum barslh, ban bauer synæ signels yiier tegb lo

giort, at tegb skal engen dieffuels uoldb skadæ eller rædhæ. Och

soa skildis then bellig ængel vilh benne. Tba tog vorfruæ tbæn

palme, Ibær then bellug ængell bennæ ferdæ, oc gik til montem

Olyueti, och balb syne bønæ till sin kære søn oc sagde soa;

kiæræ søn, ey var iecb verdugb legb til mannum at bæræ, vten 15

tbin miskiindb varæ met mek! Jecb bedæs af tek, at heluides

pyne skal mek ey wordæ veldigb, fore tek rædis hi/nmel oc allæ

englæ oc allæ mæn tber skapedæ æræ af iord, theræ enge« hielpe

hauej' vie« a(T Ibyn nodæ , tbu esth ee vie?«, ænde! Tba vende

buu sigh oc gik til siit bærberge. 20

I then samme stujjdb predickede so/tctus Jobannes i Ephe-

sum a een sondagh a tridie time dags. Sosom han predicket,

soa vorth han tagen vp i skye?t thom alle a seende tber hans

predicken hørdæ oc vordb sath foræ vorfrdges bærbergsdør, oc

soa gik ha?i in till bennæ. Tber vorfriige ha«niim soa, tba glæ- 25

dis hun af hans korne oc sagdæ soa til bajinum: iecb bedber

tek at thu mynnes thæt ordh, ther myn kæj-e søn sagde til tegh,

tber ha/t saldæ mech i tbine gøme. Jæch skal a tridie dagh

skillies vitb værilden. Vy vidhe ihet Juthær haue thet sagt a

then dagh ther hun dør, tber swiger fødde, tba brænnæ vi benne 30 xxxvni

bien. Tba saldæ bu?i sande Joba/mes Ihet clædæ i hænder,

ther hun sculde i iordes, oc then palme, ther then bellugh engel

hennæ førdæ, oc badh ha?tnum, ath ban skuldæ tbæn palme føræ

foræ he/tne baræ, ther bu?i skulde bæris til monumentum. Tba

swaret sanctus Joba/mes benne: buore moa iech ene boo tbin 35

iordeferd ?
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I then samme stu^jd vort alle apostlæ i the^ landskap ther

the pjedickit tagnæ vp vti sky oc sath foræ vorfnigis hærbergsder.

Ther the samnet varæ, tha helsset thee huær andær oc spordæ

huer annew, for hwi Vorberræ Ihom samneth, Sancte Poiiel,

5 ther snymew var vend til cristendom, ther the trætte innen byrdzs

huoa the^ skulde bidæ, at Worherræ skulde tho/n. the^ thee hwi

the samneth vare. Sancte Pædær bat sanctæ Pouel, at han skulde

bilhiæ. Sancte Pouell swarede: legh hørær ath bidiee, forti thu

esth forÆ oss alle och iech ær myntzt af ether. Tha bade alle

10 apostle me^ ydmughet, at ha^i, sculde bidhe. Tha kom sa?tclus

Joha7ines oc sagde thom, hwy the sawmelh vare. Tha ginge the

in me^ ha/fnii/n til vorfruæ oc quælhiælh he/«ne soa: sægnd

vare thu met Vorhærre, ther h\mme\ oc iord skob! Uuti swaret

thom: signelh væræ oc i, myne kiæræ brøddræ, met Vorhe/ræ!

15 huore komme i hæræ? Tha taldæ huær særligh, huorææ the vare

komnæ vp i skyæn oc sæltæ thære. Tha sagdhe hu7i: nu kienner

iech, at mjn herræ hauer mech ey forglemd, Jech bedær ether

alle ath i me^ mek vaghæ, til myn he/ræ kommer, forti at iech

skal nw skillies veth Ihættæ sindiige værældh.

20 Ther the sadhe mæt hennæ a tridie dagh och aa tridie

timee aa daghen, tha kom een syffn yuer alle ther thæræ innæ

var, at engen gat vogæt vten tolff apostlæ och Ihre møer. Och

Vorherræ kom me^ all himmerigis skaræ oc meitæ soa: kom

my7t kiære brudh till ewerdelic rigæ! Tha nigthæ sancta Maria

25 hannum oc sagdæ soa: signet wæræ Ihit nafn, ther mek losth

være verdugh at væræ thin tærnee! tackh mek til tegh, oc fræls

mec afl heluidis pyne, at engen deffuel skal mech møtæ! Tha

suarede Vorherræ henne: engen dieffnel scall tek skade, forti at

iech ær me^ tegh, com sket! alt myt hærscap bitær tegh. Tha

30 lagde sancta Maria scgh a syn knæ, och gaff vp sin andh, oc

alle apostle sogæ hennis siæl soa hwid væræ, at engen twnge

gadæ the/ tald. Tha melthæ Vorhærræ til sancte Pæder: tagh

hennis legome i stath och før ostær aa høgræ vegh i vallis Jo-

saphat, ther hytte i en ny graff, ther engen lagdiss førræ vti,

35 læggær henne ther i, och bidær meck til iech kommer! Och salde

hennis siæll sancte Michil ath gøme oc foor sialff met henne siæll
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«

till himmerigis met alle englæ skaræ , och aposllæ lagdhe hennis

legome a baræ. Och huar sporde anne« huo then palme skulde

feræ fore henne. Tha bath sanctiis Joha?ines Pæthær: thu esth

foræ oss alle, thu scalt Ihe/tne palmæ feræ. Pædær swaredæ:

thu eslh en skær meø forte oss allæ, och hun vort tegh saldh 5

at gerne, thu skallh feræ thænnæ palme, oc vy bæræ he^nis le-

gome. Tha liflæ sancte Pædær hennæ at he/jne houit hennis

legome vp, oc sangh: In exitu Israel. Och englæ siunge hennæ

loff i hi/rtmell, oc iord glædis vith henne selmæ, oc apostlæ baræ

hennæ til then stat och lagdæ hewne i then ny graff. Tha kom 10

Vorhey-ræ met alt hiwimerigis he;skap oc meitæ soa: slat vp,

myn kiære ween, oc kom til glæde, ther tek æræ bonæ ee vten

ændæ! Tha kom hevtnis helluge siæll til legomet, oc hu« stod

vp oc sagdæ soa: thu holzt Ihin band yucr mek, segnd væræ

thit naffn! Oc for hu?i soa til hiMtmel bode me^ siell oc legome 15

met alt hi»nmerigis choor. Oc alle aposllæ vordæ tagne vp i sky

00 salh hwar i sint stath.
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Imxt muk ]Mtl nnrt pint.

fOrss hærræ eghen dag thær sendagli ær, han ær vtiioldh

foræ alle dagæ, forli at englæ och archangle glædis aa han-

xxxix num mer æn andre daghe. Thet spøries i then lielli scjtfft, huoa

thæt wilæ at siæle sculde hane noger roo i heluide? Thaa swares

5 the/, forti at sancte Poiiell apostell oc s«/tcte Micill archangel Ihe

komme til heluidis, forli at Vorherræ vildæ, at sancte Pouel soghe

heluidis pyne. Tha soa ha« fore heluidis porth brænnende træ

standæ oc synduge siælæ pintæs a thom oc hængde somme vith

fedær, somme vit hænder, somme vit haar, somme vil ørne,

10 somme vith tu?tghæ oc somme mæth arme. Oc tha sowe Ihe en

bræ/mendæ ouen me^ siukins loghæ, och engen hafdhæ Ihen lyt

annew haffde. Och Iher pyntess siælæ i hannum. Och ther war

hoos then oueji sin særlich pyner. Then førslæ var snee, anne/t

var hagell, tredie var eld, fiarde var blolh, femtæ var hugorme,

15 siæte liufneseld, then siwende pyne vaar onder døn. Oc Ihom

alle varæ synduge siæle inne«, huilke ey giorde scriftemol foræ

Iheris synder, the giordæ her i verden. Ther pinlhæs innen huær

efftær the?ess gerninger, somme græde, somme tudæ, somme

sucket soræ, oc somme brejtdes oc vilde gærne døø, oc motlæ

20 ey, forti at the mugæ aldrig døø. Thi skulle vy gerne rædiss

then heluidis stalh i huilk ryggæls ær vlen glæde, oc sorgh vtew

ænde, hiarte sukkels oc vlhollic hiarte pynæ oc grat till yuarns.

Thæræ ær eth bræ«ne7tde hiull, hauer tusend ekær, Ihet vændis
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tusend synne huærdagb af en defTuels engell, oc hiiært sy/tne

Iha pintæs Iher lusende siæle inne/t,

Sidc/i soa sancte Pouel apostel en ræleligh flodh oc Iher

war deffuels diur soa mannige iwne/t, sowt fisk ær i liaff, Oc

the diur swolde in sindug siæle, soso?« vIITue slidæ foor, oc hafde 5

enge/i misku/id met ihom, och vuer then flot var en brogh , oc

be?ine ginge rælæ siælæ yuey vte?t alkynss bindbær. Oc ther /or

næden vare sinduge siæle huar effter Iberis verdskild, Ther vare

ma/«ge diofl'uels diur, oc ma«ghæ onde boligbcr var ther redæ,

sosojft Vorbe/ræ siger seif i læste/t: binder sammen hendær oc lO xxxix*

fedær, oc kastær Iher i at brænne. Thæræ soa buær syne lighæ,

borkarll mæt a?inen, oc huæær wrangh man soa ther hin a/uien.

Sao mikit mottæ huær ga?tge yuer then broo som ha/j- hafl'dæ

hæræ siælfT skildetb. Ther foræ næden saa ba?t ma?jni«ge siælæ

su«ime til theræ knæ i Iben flot, somme til tberis beltæstædb, J5

somme till tberis mwn, oc somme til theræ bryn. Och the pynes

e vten ændæ, Tha grædh sancte Pouell oc sucket soaræ och

spordæ engelle« alh, huoa the vare til knæs vaar nedær sath.

Tha suaret e«gellen hawnum och sagdæ: Ihet ær the ther hwiskæ

oc tuske och for me^ bakmall. The ther [til] tberis beitæstath varæ, 20

æræ horkarlæ, och alle ther hoor giorde oc wildæ ey tagæ scrifl^t

fore iheræ synde. The ther til theræ mwn var, thæt ær the ther

sænnæ oc ba«gc i Iben hellige kirke, och wiil ey beræ Gudzs

ordb. The tbær til there bryn var, Ihe^ ær the ther glædiss, ath

hans iæffncyjsten far illæ, och the fange aldrig nadæ. Tha græt 25

sancte Pouel ofl"tær gien oc sagde: vee ær tbem ther teligb pyne

scall boos!

Syden soa ban en a^nen stath, ful bolhe af karlæ oc qjt<nne,

oc atæ alle theræ eghn tungæ. Tha sagdæ engelle« til ba/iuum:

the^ ær okærkarle oc alle the met okær faræ ok engen miskund 30

hafdhæ yuer hin fatuk, forti tha baue the teligb pinæ. Æn soa

han en a?jnen slalh, i huilken var alle hondæ pyne. Ther var

suortæ meer och hafl'dæ allæ swortæ clædær och foræ aliæ i bek

oc brewnesten , och haffdæ ydeligh draki och hugorme oc edlær

om tberis hals. Omkringh tbem vare firæ forbawnetb ænglæ, och 35

haffdæ a theræ boffueth brænne[/t]dæ horne, och sagdæ til thom:
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kenois nu vith Gudzs søn ther elher toldæ døth foræ. Tha

spordæ apostelle«, huoa the vsræ. Och æogelle« sagdæ, at Ihet

var Ihe ther ondeligh oc vre^ligh liffdæ i iørlhriki oc dræplæ

theris børn oc gafue thom swin oc huwdæ at ædæ, eller kaste

5 thom vti vatn, eller forderffde thom andræ lundh oc vilde ey siden

gange til sc/ tfilhæ. Siden soa han karl oc qutnne yuer en aa, oc

XL foræ thom var enkyns fruct ther, ther the vilde gerne ædæ ok matte

ey, forti ath e som the for effter fructen., so var hun ee om langt

fra« thom. The? var the ther ey gømde theræ fastæ^, oc løsde

10 thom ey i timæ. Soa so haw en gawimel ma« grædende oc illee

ladende i melliowt firæ defQæ. Tha spurdæ sayjcte Pouel huoa

han var, oc engelle?* sagde, at han var en biscop, oc var gierne«,

oc vilde ey gerne Vorherræs logh, oc lefl'de vrenlige met sith

legome bodæ met ordh och soa meif hiigh oc met gerni/igh. Och

15 ha;t var negh och swigfull oc ha^t var hoffmodigh, forti scal ha«

toolæ vtalic pyne til domedagh.

Tha græt so«cte Pouel, oc engellen sagde soa: Pouel, hui

grædær thu? thu sosih icke the vcrslæ pyne i heluidæ ær, och

tcdæ hawnuHi en pyt slodæ siu lose foræ, oc sagde til hannu?«:

20 stat langt fraa, at thu mat toolæ then den hær vpgangcr. Æn-

gellen lolh vp dørren ath then pyt, och ther gik vp don soa

hordh oc soa ondh, ath han var verræ æn alle the pyner i hel-

uidhæ var. Oc engelle« sagde: huosom kowmier i Ihenne pyt,

ha«s amminnels ko/nmer aldrigh foræ Vorhærræ. Tha spordæ

25 Sancte Pouell, huoa the vare ther sculdhe inne« thom, oc engel-

len swarede hannum: the, sagdhe ha«, ther ey troær, at Gudzs

søn Jhesus Crist«« ko/n kietligh i ierderige oc worl fød aff skær

møø sancta Maria, oc ey var døpt, oc aldrigh toghæ Vorsherræ

legome ok ey hans blodh. Oc tha soa ha« en a«ne« stadh bode

30 karl oc qntnnæ, oc bugorme oc andree ondæ orme slidæ thom

oc alhæ. Oc hwar siall war yuer hin a^men ænsæ for i sligh.

Och the? var so dypt ther the varæ i ænsæ iran iorde?i. oc till

himmell, oc ther hørdæ ha« sukkæls oc mikit bangh ræt ænse

tordon. Syden soa ha« i melliom hiwimell oc iordh en siundug

35 siæll melliom siu deflæ, huilkæn the hafftæ taket Ihiutænd oc illeæ

lathend thæ« same dagh af legomet, oc Gudz englæ øptæ amod
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he7jne oc sagdæ : ve ve ve tigh, vslæ siæll! huore megcth unæt xl*

thii giordæ i ierderigi! Tha leddes hu« foræ hegistæ domere i

heluidæ, oc lesde selff eth breff ther alles henne syndh var a,

och fordømde sech self. Siden loghe defflæ henne oc sendæ

inne/i Ihe^ inderste myre, och ther var gradh oc tendær niscæll. 5

Tha sagde engellen til sancte Pouell: tror Ihu oc veest thii the*

nu, at meytnisken lager huær len som verskildugh ær. I Ihen

samme stundh ledæ gull engeli en rælh siæll af legomet, oc førdhæ

henne til hirømerigis, och hordæ at tuscndh tusende englæ ©ptæ

oc sagdæ: hertu, glade siell och al sælugesth! saing eslh thu, lO

och høglig matlhu glædis, forti alh (hu giordæ Vurhærræ villie!

Offter gen sagde the alle samen: lifTtær henne vp fore Guddrot-

en, ath hun matthæ løsæ sin godge/ni/jger. Siden ferdæ Sancte

Michil he/tne till paradiis, sosom alle rællæ siælæ ær, och tha

herdæ the eth op, soa ath thee hugtæ, alh hez/imel oc iord skulde 15

gange sammen, Ihet var alle the siælæ, ther i pine vare, øplæ ok

sagde: miscundh oss! Michil archa/igell oc Pouel apostell, ther

megith ær ælst aff Gudh. beder foræ oss til Vorherræ! Tha

suaræth engelle« thom oc sagdæ: græder, sagde ha?«, oc iech

grædher me^ ether. Oc sancte Pouell: Vorherræ ær soa miscuwd- 20

eligh na[de]lic, at han miscunder ether, oc gifTuer ethær noger

lysæ a ether manufold pyne. Ther the hørdæ the^ ther i pyne

varæ, tha øptæ the alle met en røsth: sancte Michir archangell

oc sancte Pouell oc tusend tusende engle badhæ fore them. Tha

hørdis there røslh i then flardæ himmel , at the soghe Jhesus 25

Cristn« leuende Gudz sen miskunde oss. Tha foor Ihæn milde

Gudh aff himæn, oc cronæ a hans hofTuit, forthi at the badhæ

ha?inum nadelic ther i pinæ varæ, at han skulde miskunde thom.

Tha swaret Vorherræ, oc hans røslh hørdes yuer alle pinær: huat

got giordæ y? hui bedess i nåde af mek? Jech var crysset foræ 30

ether, och gømmenslu?igen met spiuth, oc he/fgdcr oc fødær harde-

lic gemmen negeldh met naglæ. Jek gaf mek selfT til martirium xli

oc døth foræ ether at i skulde leffue met mek. Nu vare i thiuuæ

oc nøggæ oc auendzfulle oc høgmoduge, oc got giorde i engi

kynss, men i forbayjnet gerninger liffdæ i ee. Ey vilde i til scrifte 35

gange, ey faste, ey almusse gerninge gøræ, mæn vare i lygner
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och vdædiss men i alt eters liffdag. Ther effther tha fial sancte

Michil oc sancte Pouell oc lusende tusend ænglæ a knæ foræ

Vorhejræ, oc badæ foræ thom ther i pyne vare, at the skulde

lyse haffue a søndagh, ther Vorsherræ eghen dagh ær. Tha

5 mæltæ then nadelig Gudh: foræ sancte Michæls ben oc sancte

Pouels oc aliæ myne englæ, oc mest foræ myn Guddom, (ha gifT-

uer iech ether roo af logerdag noon lime oc soa til mandagh til

prime limæ. Tha vorlh heiuidis derworlh vretb, thær Cerberus

helær, han ær heiuidis hund och oplifltæ silh houith yuer alle

10 pyne, Tha eptæ alle the ther pintæs oc sagde: vy tacke lith

nafn Ihær hegist Gud ær, forti at thu gaffst oss roo -en dags

time oc en nalh. Alle thee thenne dagh halde heliugh the skulle

loth tagæ væræ i hiwimerige me^ Gudzs englæ. Tha spordæ

sancte Pouell sancte Michil: huore ma?tni;jge i heUiide vare. Oc

15 ha« sagde: the æræ firæ lusende pinær oc firliuge hu/idræt oc

siw piner. Æn vare the hundræt men, oc hafde huærlere hun-

dræt icrntu?jger oc halde the tald aff verelssens vphofF, oc ee men

værelden wnnee, the finge aldrigh tald the pine ther i hel-

uld e æræ.

20 For Gud actæ vy tha brodhær oc sysler, oc see vy vether

tesse pinær, at vy malle gøræ Gudz villie i Ihettæ værildh, at vy

mottæ fange roo oc glædæ i hi/nmerige met Vorhe/re, ther sig-

nelh ær ee for vtey* ændæ! Amen.
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Mfl iscimdelich Hærre Jhesus Crislws ejOfter hans pinlzæll oc

iilJ hans opstandels af detæ oc vppfareiss til ha»s hellige fader

til hi/nmels , foræ ha^is helluge naffn vort marlircs pindæ oc

apostlæ croneth, oc vtallic hellughelh i hans naffn oc wnnæ

Ihæltæ værildh oc vnde kiet manger Iher æn tha haffde deffuels- 5 xu*

e«s vsnille, oc afgude trodhæ ther the sialue giorde, oc ærit

thom Ihær huærke« Ihom sielf æller the a Ihom trodæ motte

dughæ, — iach i Vorsherræ nafn Theotimus hitte aldrig then ther

var ræt at troo a oc trestæ, for vle?i Jhesus Ch/ist«s, ther blinde

TDCn ger alh see orh dume at mælæ oc doff ath høræ och 10

vajicker detæ mæn, och cronær allæ them ther a hanniun- troær,

oc giner thoom æræ euerdeligh, — iach Theotimus togh depæls i

faderss nalTn sen oc then helliger and, och huglæ mek met snillæ

at faræ som wærlict varæ, och effter at iach haffde fornumet,

alh Sflncta Margareta van ihetiæ værldh oc vredæ domer, oc yuer 15

van trollæ oc wan Ihom mæt gudelic crafft, mæt then iomfruge,

ther tolff vinlær var gaHtmel, tolde soa stærkæ pyne, tha herær

oss alh æræ henne me^ Vorherræ, — iach Theotimus gaf scriuer

mit fæ, ther scriffue the pyne ther sancla Margareta tolde, och

huore hun bardes amodh diefflæ oc vaan Ihem , oc ær nu cronet 20

met Vorhærræ oc me^ engle i himmerige. Alle me;» och qjttnne,

ther a Gudh troer, herær och vnderslandhær Ihætte helluge barns

troo och hennis pyne, alh i mughe verdug væræ at haffue euer-

deligh roo met henne i himmerige.
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Sawcta Margareta var Theodosiws doltær, ther var hedne

mæ7iS patriarche, oc ha« æræt oc trodæ afTgude. Han hafde een

ærligh datter ther theti helinger andh vaar met oc ær euerdeligh.

Fyrstæ h\in var fed, tha vordh him sendh al foslræ tolff milæ

5 vegh fra blomæn landh, oc til en slat hedær Anlhiochia, Æn siden

Iher he^mis modhær var dølh, tha vord sancta Margareta soa

megeth fræwimermeræ ælst af he«.ne festermoder bodæ foræ he^i-

nes fægærndh, oc soa for Jhesw« Crislws tienistæ. Och sin egen

fader var hii/t vlydig met thy han var heden, oc hun tientæ Vor-

10 heyræ. Siden hu« herdæ maytge marti . . . [Her mafigler et Blad.]

XLII [Marjgareta (soa) vp i himmel oc sagdæ: Hærræ, iech troær

a tegh, til Ihæs at iach scal ey forfares ewerdeligh, oc ath myne

wuez/ne scullæ ey spoltæ mek, for thi at alle the thec tro drøf-

fues ey, thi at thit naffn ær signdh ee foruten ænde. Och off-

15 tær gen bat hii/i: Hærre, miskunde mek och fræls mek af ondæ

mæ^is hænder, oc af kiøtmajjgers vold, at mit hiarfæ skall ey

blis, mæn send mekh styre oc helsnæ, at mine pyne skullæ linæs

oc hv\ærues til glæde. Thælh badh hu«, at the men ther henne

pindæ, bustruge he?jne, swot henne blodh løp sosom et rent kelde

20vatn, och sagde lil hennæ: Margareta, lath thyn slrilh, oc tech

skal aldrig skadæ, och thu vordher veldug foræ alle quinnæ. The

ther omstøde, efTtær ath the soghe he«nis stooræ pyne, tha grælæ

Ihee sooræ och sagde til henne: Margaretha, vy syrge soaræ ^at

vy see leg nagen, oc soa soræ pynes. Thenne hofding ær vredh

25 oc forderlTuer tek, Iroo heldær aa hans gude oc lelT, Sancta

Margareta swarcde: hørær i onde rodgitTucræ, ganger bodæ karll

oc quinnæ æffther ether radh, mech ær Vorherræ til hielpe! huat

wænt i, thoc mit legome pynes, at myn siæl ær ey gømd i hi«i-

meriki? troær aa myjt Gudh, forti at han ær slærck Gudh oc

30 hørær thom ther til ha«num bedhær, och ladær vp Paradisis port

foræ thom thær thæt bedess. Jech lydær ether ey oc ey troær

iech aa ethærs gudhæ, ther me^ hændær æræ giorde. Oc sagde

til Olibrium: hor thu vscamfull hund, Ihu gør Ihin faders ger-

ning, ther deffuel ær. Mec ær Vorherræ til hielpe, oc yuer mil

35 legom ær tegh voldh giffuit, mæn my« siæl gømær Jhesw« Crislus

af tit vald. Ilor thu forbajtnet hundh, thu skalt pynes af ha«-
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num^ Iher ewerdelig pyne moa læslhe, oc Ihu vorde?- vlhkast fra«

Gudh. ther signeth ær ee forude?! ænde! Rættens glemer Olibrius

vredæs, oc lod he?jne he?*gge vp i vædher, oc mæth hinpenlorn xlii'

rilTue the heymis lego/nmc, oc hu?i so op til hewmels oc sagdæ:

vndee hu?«dæ koMime om mek, oc vniilde mæns samfund, Herræ 5

Gudh, kom mek lil hielp, lat aff raorlh vapn mit icgom oc af legæ

mun myji siæll. Styrk mek almildeste ko/iui/jghj oc giff mek

euerdelic liffs hob, oc send mek then helUigh and i duæ lighæ af

himmerige, ther mek skal komme lil hielper, al iech moa myn

medom renligh gerne, oc slirc mek amodh myne vuenne, at iac iO

see ha/<num wnneyj Ihær amodh mek bæries. Huat iach hane

ha/muy/i scad, [het velh iech ey, Giff mek at iech moa ha/mum

see, och giffue andre trest, ther a tith naffn troor, (her signæth

ær ee foruten ændæ! Tha ginge the onde kietma?jger til oc reft'ue

heymis legome. Alen OlibriMs gadh ey seeth then ynck, men hiolt 15

syne klæder fo^-æ syne øgnæ. Och so giordæ alle Ihe ther nær

varæ. Siden sagdæ Olibrius: ger nw myn villie och tro a myne

gudhæ, tha skalt thu ey soa hord delh taalæ. En villh thu [het

ey gøræ, tha skal mit swerd vorde thin delh oc alle thine bien

skullæ bræ7tnis. Sanela Margareta swaredæ: hørær thu vscam- 20

fuld hundb, om iech lydhæ mit legome, iha kommer myn siæl

ey til himmerigis, mæn forlhi ladær iech mit legome pynes, at

myn siæll skal crones i himmeWghe. Ther foræ vord Olibrius

vredh, och lodh he?ine casthæ i myrckestoffue , och hun giorde

om sigh signelse mæt the? hællige coors oc bath til Jhesum Crist- 25

um och sagdæ: Hærræ, ther alle dom mæt thit skial merker, tek

rædis aliiærilden oc alt the? ther ær i. Thu eslh rætlæ mæns

bop, faderlesæ bern fader, och the? sanne liuss. See myn nelh

oc miscundh mek, forlhi at iech hauer ey awnen fader æn thech!

Myn fadher, forlidhæ mec fore legh! Hærre, force thin Guddom 30

forlath ey mech. Gilf mek verdugh at wæræ alh see my« vuen,

ther amodh mek bæries oc mælæ velher ha^tnum. Æn huath iech xliii

hauer haHnum skadb. the? velh iach ey. Thu est domeræ bodæ

offuer lediiende och dølhæ, Hærre, vredæs ey vel mek, at myn

siæl smiltæs, och myn hugh ey omhuærues til affgudæ, Iher deuæ 35
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æræ och blindæ, och met fo[l]kæ hændær æræ giord. Æn a tegh

ær all my« hoop, Crisljw, Iher signd ær e vte« ændhe!

E war Theolimus och hennis fosterfader hoos myrkestoffue

giiiend he/ine brod och valn, oc sc/»lTue hennes bone oc alt the^

5 hejine timdæ. Mælh Gudzs rætzell soa hiiw vp i en vra i Ihen

myrkestoffue een dragæ vredeligh komme och haffdæ huær kyns

lyt. Han haffde gilt haar oc soa skæg oc ierntendær och skyn-

ende ©gen sosom gimstene, och aff hans næse tliyri giec vt eldh

oc rok bodæ sammen. Och hans Iwnge vaar langh vten hans

10 halss och giordæ ond den i myrkeslofTue, Ha« resdis vp oc togh

til at huæse, och merkesloffue vordh al lius aff then eldh ther aff

hans mwn gik. Sanela Margareta vordh sosom en blec yrth, och

delzeyis rætzell gik yuer henne, forthi at henne kom æn i hugh

at Worherræ herdæ he/(nis bøn, at hun balh hannuwi ladce sigh

15 se sin wuen. Siden fiall hun a syne knæ, oc raclæ syne hænd-

er til himmel oc bath: Hær^e ther vsywnlig æst, ther bodæ

himmel oc haffs diupp holder hersom, thu thær Paradis giorde,

00 heluidæ brød, oc deffueiien bant oc mynskæde then miklæ

dragts voldh, see til mek oc miscunde mek, forti al iach ær ene

20 stædh i Icssæ vadæ, lalh ey tlien vnde deffuel skade mek, mæn
vordliæ Ihet lliin viliie alh iec ma hannnm vinnæ! Ey velh iac,

hwi han vill aa myn skadæ væræ, och han skynder at swæliæ

mek i siit onde legome.

Ther Sancta Margareta hafdæ ænd lessæ tale, tha lodh thæn

XLIII* 25 drage vp sin mwn, och lodh linns yuer kiape yuer henne houilh,

och then annen vnder fodær, och togh til at swælugh henne. Oc

hun giordæ corss fore sigh oc dragen brast i mil synder, oc hun

gik vskadii ul aff hannum. Siden soa hun sigh om, och een

ayjnen sedend i en vroa sosom en suorlh ma^t bunden bodæ

30 hænder och fødhær, och Sancta Margareta bat afflær gien till

Vorhærræ oc sagdæ: Hærræ, lof oc æræ see tith helluge nafn,

fore Ihe æræ thu giordæ wetber mek! Jach fik mcgell glædæ, at

iech soa draken dræpen, oc myn wuen wnnen. Nu hafl'uer iech

euerdelic trøst, ath iech ser mit corss blostrænd och mit legome

35 bitænde pynee. Æn bilher iac thæ?< helinger andh i duuæ lighe,

at han troslæ mek, forti æræ ae legh vdeteligh konning och euerd-
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elig heiære, oc allæ hoffdings he/ræ! signet eslhu ee vie« ænde!

Siden sancta Margareta bafde ihet sagt, tha stod vp [het troll, oc

raclæ sin liandli oc sagdæ: hor Margrete, mek tikke [het yiierth

væræ, at Ihu drapt mv/i brodær. Nu beder iac legh, at tbu mis-

kiind mik, forti at iech seer tegh migit mughe met tlii« bon. 5

Jech sender Ruflonem my« broder til! at han sculdæ ælæ tek oc

Ihu drapth ha«nu/« met corss. Nu vilt thu geræ ihet samme

vilh mek. Nu bedær iac tek, al thu nadær mek. Sanela Mai-

gareta drap ha/aium i haar oc caslæ a iordh, oc sættæ he«nis

food aa hans hals oc sagdæ: lath aff at ville spille in\/( modom. lO

iach haner Gudh til hielppe, och iech ær i Jhesu Cristi tienislæ.

oc iech ær hans brut. Signet vare ha/iS naffn ee vte« ændæ!

ihev hwn hafdæ Ihe^ s><>gU llis ko/« Vorshf/ræ corss, uc en duuæ

vp a corssæt Iher sagde: sæl! æslu Margareta! æ;jglæ ære alle

for paradis porlh oc bithæ tegh. Sawcta Margareta loueth thæl 15

Vorhærre oc sagdæ till defluellen: sigh mek, huæden thu eslli. xliv

Deffuellen sw årede: iac bedher leg Gudz tienisiæ me, at thu lægh

Ihyn fodh af my?^ hals oc iac sigher tek all imn færdh. Sanela

Margareta liftæ sin hel litæt vp, oc ha« sagdhe: iacii heder Bel-

zebub , ma?tni?ige/i ma«z æruelh lif i;ic vilh, oc iech bærics 20

amod alle rælæ me«. Enge?t ma« malle mek vinne foruten ihii.

Thu hafTuer brot mit oghæ vt oc vvnnet m\n cratTt. Thu drapt

Ruffonem my« brodhær, oc mek hauer thu bu/uiæt, forti at iciii

seer, alh ihu hauer Guddom mæt tegh. Æn fyr æn Guddoujcn

vsr om fidkome/j met legh, Iha vast thu iord oc askæ. Æn 25

siden thu fict stirck af himme/vghe, tha eslhu all oum hwærld.

Mek lickær Ihyne fødær vare af gulle, och Vorshe;ræ corss ær

mæt tek, mæden thu van mek, Jach bæries vilh rælæ men. oc

kom iech thom til alh synde och at glome Gudtlom, o( h kom

iech thom til at sjnde vti syffn, iher iac ey eller moa , och kom 30

iach me« lil at sla«de vp om nat, oc gange til a«nen mans huss

oc gor unet. Jach bæries mod alle rælle me« och tho win iach

Ihom ey allæ. Thylic ænse thu æslh lythe mek icke, me« ioi

iech borth, værræ hugelh æn iec kom. O hoo ærligh iomfruæ.

iach ær nu sergænde at iac ær wnnen, æn iac sørgelh æn meræ 35

foræ at Ihin godhe fader oc Ihin ærlige modær æræ myne hlhær,

3
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och thu hwænier so aff thith slæclh oc amolh mek, och the^ ær

vnderlict ath sligh en iomfruge scal forti sith eghæt slæct, oc fil-

ugh Ihen man hun icke lil kenner, Iher Crist lieclær. Ock hun

dræper so/«me deffle oc somme binder hun. Sancta Margareta

5 soa til deffiielleyi oc sagdæ: heræ thw ondæ wat, sigher mek thit

slæct, hiioa legh føddæ oc sættæ legh amod meck oc heliuge mæn.

XLiv* Deffuellen swarede: sig mech huæde/i lith litT ær, oc bnoræ Crist

ær met tek? Sancta Margareta swarede: iacli vil tek ey thæt

sighe, forti ath thu esth thæt ey verdiigh at widæ oc heræ. Æn
10 iach ær Gudzs nadhæ, the^ ær iach! l'ha sagdæ Ihe^ trooil: wort

kyn ær deffiielle« ther Cristh worth af himmerige. Af mit kyn

ær scriuet i beghær, see och less, for iach førlT ey syghe Ihec

Ihe.t^ thi at iach ser Crist standæ mæt tek mæt hans englæ. Men

iach heter tek, at thu læt vp thin fod af myn hals, oc iech sigher

15 tegh huat thu vilt, waræ veghe ær ey a iordh, mæn i vædher tha

faræ wy. Æn iach bedher tek foræ thæn Gudh ther thu troær

aa, at thu mek soa biut nogher sladh, ath iach skal ey meræ

stridæ amodh rætæ mæ/t, tha terfTt thu mek ey æltæ fraa noker

annen man i thinee iif dage. Æn Salomon visæ luctæ oss i etb

20 glarkar, oc en lot af oss caslæ han i eldh. Tha komme men af

Babilonia och hugde at hittæ guil, oc brudæ the^ kar, oc vy

spredis siden offuer al værilden. Sancta Margareta swaret: høræ

thu ondæ wat, thigh ! iach viil tek ey meræ heræ, mæn far bort

till heluidis, oc thaa skildis Ihe ath, och hu?i var efTtær i myrke-

25 stoffue.

Anne/J. dagh bøth Olibrius henne al ledæ foræ sigh oc sagdæ:

lyt æn mek oc ær myne gudhe som ræt ær lil. Sfi?icta Marga-

reta suarelhe: tek hordæ at æræ aluoldugh Gudh oc være i hel-

ligh mænlz samfund. Nu forlhi al thu æsth the^ ey verdugh, tha

30 æslh thu i Irollæ samfundh. Olibriws bet hennæ at nectæ oc

heng vp i vælher oc bæries met gloende slenæ. Tha brende the

heytnis legome, och hu;i balh lil Vorherræ , och sagde: Hærræ,

rensse mil legom me^ tesse pinæ, at ondskap skal ey væræ met

mek! Olibrius sagdæ: lyt æn mek oc æær myne gude. Sancta

XLV 35 Margareta swarede: deffuelley* moa ey fange Ihen ther Gudh hauer

sigh vtuold. Sidhæn bølh Olibrius elh kaar at hæntæ met watn,
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oc bindæ he/mis hændær oc fødær, oc sencke he^ne ther i. Tha

sao Srt/jcta Margareta vp i hi;nmel, oc sagdhæ : Hærre, less myne

bondh oc iech skal tek ære euerdeligh! gif mek thætte watti til

re«selsse af alle myne syndæ ! sænd (hin heling and i dwæ

lighæ, oc vigh (he/tæ vatn! heel mek met thine nathe, oc dep 5

mek, faders signelsse ær ee vie« ænde. Siden scalf lord oc

en dwæ kam met cors, haue;id een gul crone i sin m\v;t, och

sættis yfTuer he/me hoffuit, Iha losdis he/tne hænder oc fedær, oc

hu/^ gik aff Ihæt vatn, louende Vorherre. Oc duæn sagde: com

hit, Margareta, til Jhe^u Cristi æræ! I then stundh troth a Vor- lo

hærræ for henne skild fæm tusende folk vten qy^nne oc horn.

Siden loth OliLrius Ihom alle hofftæ i en stath lieth Armenia.

Siden lolh ha?* hcwne ledæ vten staden. Tha sagdhe en ma/t til

he/ine. Ihcr heth Malchus, ther hevjne skulde hefdæ: ræch vt thin

hals oc iach bedher tek, at Ihu miskundh mek, forti at iec seer 15

CristM* standæ hoos tek mæth hans englæ. Sa«cta Margareta

swaret: iec beder tek, myn kiære broder, om thu ser Cristw«

me^ hans englæ, ath thu spar mek mædæn iach bedher til teg

eller hsiuium, Tha sagdæ ha?i: bilh huat thu wilt! Och hwn

balh til Vorherræ : Gud ther himmerige oc iorderige scaptæ me^ 20

thin snillæ ! hor myn bon, at huosom myn pynelsæ bok læsær

met fulkomnie« hugli, i then stundh skulle ha?js synde forlatæs,

ellær huosom af sinæ pe;(ni«ge gør liuss oc lader bre;jne i kirke,

eller huosom gør myn amminnelsse oc korner i pyne, at thu fræls

hnnnum af pynææ. En huosom myn pineisse bogh hør me^ rælte 25

throo, hans synder skulde hawnum forlades, forti at thu esth mis- xlv*

kundelic meræ æn wy ære brødelic, tho at vy synde ytelic, Och

huosom kirkæ lader gøræ i myn æræ æller lader scrilTue myn

pyne mæt syne rætæ fangen pewni/tge, Ihet thin hellugh andz gift

skal wære me^ ha///nim. Och huarsom kone pynes me^ bårne. 30

oc læsis my« pynelsse offuer henne, at hu?j. scal løsæs, oc barn

fødhes ey dummæ ok vten alkænss lydæ. Syden kom til he^tne

mikil tordu?t, och en dwæ mæt corss oc mælte wilh henne, oc

alle ther nær vare fullæ aa iordh, oc hu« flall aa syne knæ och

dughen sagdæ: sæl esthu Margareta, ther beddis the helluge ordh, 35

3*
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iach swær om mek selff oc om mynæ ænglæ glædæ, at iech

hauer hert all thin bøn, oc all the^ (hu bedis Ihet ær tck velh.

Sæll æstu Iher balh foræ sinclugh mæn i alle thine pyne, och

huarsoHi Ihlne ben æræ eller (hin pjnelsse bogb oc kommer sind-

5 tigh men bedende fore theræ sjndæ, Iha skulle the thom for-

lades. Och huarsom Ihin pjnelsse bok wordær (lest), (hær skulle

trolle vedher see, mæt fryt oc kærlec ok signelsse skal væræ vli

Ihæn stath, och huosom a tegh kalier i syne pyne yleligh oc sinæ

benæ, Iha skal hannum [het vedæs. Sæll esthu och soa then

10 stadh Iher thu hwiles i. Sæll estu oc alleæ mæt tegh troo! Com

sketh til the glæde ther tek æræ bodne. Jach ær mæt tech oc

loth icch vp hi/rtmerigis port force lek. Sanela Margareta soa

om sigh och sagde: fader oc moder, sislær ok brodær, iech

manær elher vnder Vorsherris naffn, at i aHjmy»ness mek, tho

15 at iech ær sendugh, Iha skal iac tho bedæ foræ elher til Vor-

he?ræ, at ha;i forladher elher alle elhers sywdæ, ok leder elher

XLTi til euerdelig glædee. Ære være Vorhærre, Iher mek lost verdugh

være at wære met helluge« vli samfundh!

Siden Iha stod hun vp oc sagde til then henne skulde hals-

20 hugge: sla nw mit hoffuit aff, iech hauer nw wnnælh værilden.

Han swarcdæ: iach ma ey gøræ Ihælh at dræpæ om hellug en

iomfru. Sanela Margareta swarede: gor Ihw ey the/, tha hauer

thu ey lod met mek i hij/imerige, Tha sloa hau hc/(ne houith

af al elh hug. Oc hu« balh i Ihe^ samme, at Vorhe/ræ skulde

25 ey vilhæ haiim\m the/. Oc ha» fial vli rætzell fra hennæ a hegræ

vcghn. Siden komme englæ, oc gomdc he«nis legomc, oc signet

tbæt. Och defflæ komme oc roplæ och wrides oc sagde: sancla

Margretæ, Gudh ær slarc oc cralTlugh! Syden komme siughæ oc

blindæ oc døffue oc lamme och toghæ a hennis legome, tha

30 fingee Ihe bodh. Siden loghe englæ oc helluge mer he?inis siæll

oc førde vp i hymmell, oc siunge Vorherræ loff. Siden lok iac

Theotimus heyjne legome och lagdæ i elh slenskryn i Antiochia

i een frugiss huss, heth Sinclecia. Jach Theolimus var hoss

mirkæsloffue giCfuende hennæ brodh oc vatn, oc scref allæ hcwnis

35 pyne oc heyjnis bone oc sende til cristne mc«.
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Sanela Margareta toldæ delh foræ Vorherræ a Ihen Irælænd

kalendh i Julius monæt. Forthy æræ vy allæ skildugh alæræ Vor-

herræ i hi«tmejigæ, ther sligh æræ gør i ierttærige, Iher signd

ær ee for wten ænde! Amen.

i



38

M åmiit TmÉm ^tmm ^m,

«']P het war en timæ en hellugh møe aff Tyræ Iher hob hafdæ

i til Vorhe?ræ, at hu?i skulde syn modom vighæ ha/muHt lill

liæniste oc til æræ. Uuu var ey en ælliuffuc vinter gammell.

Hennis fader var aff høgh slæct, och han var ridders forma?t oc

5 mester. Hewnis fader ok heytnis modær vare af enkyns folk slæct

ther Elhnici helæ, oc Ihe hafde thennæ iomfruge til enugh dolter,

och hun [hedh] Cristina. Tha lod Vrbanus, he«nis fadær, muræ

vp elh torn oc lod henne ther i føræ, oc tolff mør m<?/ henne,

och lod gøræ afgudhe af guU oc sølf oc sætlæ thowi for inne?t

10 lornæt, at hu/t skulde hethræ thom, oc ikki aff Ihen sladh komme,

at folk sculde henne ickæ see, forthy ath hun var storligh væn

oc mango vilde henne tigghe. Tha sagdæ hennis fadhær: engen

man vill iach myn dotter giffue æller iættæ, huat weth iech om

hun wil mø liffue alt siit liff, och hedræ gudhe, forthi at hu/t

15 ælskær meget voræ gudæ, ther miskundug æræ.

Æn sancta Cristina sætte sig till at ælskee hin alzwoldende

Gudh oc togh thæt røkelsse kar ther hu?«- skuldæ til affgudæ met

offræ och sættæ Ihet vti eth vindwæ ther østær var vt, oc hun

slodh hoos vindwælh oc soa til hi/wmel, oc soa østær vth a

20 sliærne och balh i siit hiartæ oc suckæt hariæ sooræ oc græt.

Och i the sin daghe offræth hun icke til atgudæ. Tha sagde

hennis liænistæ møør til heyine: war frughæ, thet ær nu een

syuter siden thic offræt ickæ till gudhæ oc ey thu blotæth. Godhæ
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fruge, ger ey soa, at Ihe worde vredæ oc forlape oss. Sa«cta

Cristina sagde til Ihom: wy villæ i slict feræ for mek? Jach vil!

ey offræ till the gudæ, ther vrene æræ, ther blindæ ære och

deffiic oc enctæ vil haue. Jach hauer i thennæ vkæ offræt saw-

ne«de offer til then Gudh, ther bodæ skapeth himmel oc iordh oc 5

sliærneær och haf, oc alt ihet ther fødh ær i iørderige. He/jnis

tieoistæ mer fiuliæ hejtne aliæ till fødær oc sagdhæ: kiæristæ

frughe, thw hauer elh ko7»gelict anladæ, oc tegh sømer vell rikæ

atwolde. Hualh ær tek vordelh, hvvi est Ihu soa vildh, at thu

dyrker a?incii giidh, ther vy kewne ickæ liil? Worder Ihin fader lo XLvn

ihet ath widhæ, han dræper oss oc al vor slæcth, oc sigher ath

wy haffiie tegh thæt kændh at dyrcke then Gudh ther Pilatus hafde

pinth till døthæ. Huort mughe vy siden fly foor hannum'? Sanela

Cristina sagde til thom: hwy villæ i Gud latæ? ii willes aff deff-

uolle« oc af haws affgudæ, ga;iger ma?inelic til himmerig;* Gud 15

oc hans sølæ søn Jhesu Cr«st, at han skal elher frelsse fra?j,

deffuelle?/. I Ihy som hu?t taleth vether thom soa, kom he;/nis

fader Vrbanws oc gik in ath see sin dottær, ath hu/i skulde hedræ

hans gudæ. Tha koam han in oc badh sin dotte;-, at hu7( skulde

komme och offræ till affgudæ, som theris siid var. Sancta Crist- 20

ina vilde icke til Ihe afgudæ gangæ, mæ« stodh i siit vindwæ

oc soa aa himmell och bath til VorhejTæ. The tienisteæ mer

komme om sidær oc sagdæ till he^tnis fadher: Flerræ, ther voldh

hauer yuer oss allæ , wy vitne eth foræ tegh, at thin dolther i

lessæ ni daghe vilde hu7i gude icke hedre, huærke;i me^ offer oc 25

ey me^ blotæn æller me^ benæ. Tha sagde he/mis fader til

hc/me: Cristina my^i dotter, hwat ær thæt ther tegh hauer lyst?

Huat villelsse hauer thu fa/igæt, at thu dyrcker thæn Gudh ther

cryset var af Jeder, oc mattæ sig ey selff hielppe? Cristina myn

fruge, vesth thu ey , at wy haffue mikith slæruet oc graffuit oc 30

helhræt ware misku?tdelich gudhæ, oc bethæt at Ihu skulde liffue

met oss. Gak nw forthi til och offræ till the gudhæ ther i him-

melle?^ æræ, och tek lolh komme til Ihenne alder ther thu esth

nu i, my?i dotter, at the rætæs ey oc vredis amod tek oc tapæ

tegh. Sanela Cristina sagdæ: Ihu skalt icke callæ mec thin dot- 35

lær, mæn hans, Iher thu nefnde alhæns en Gudh i himmerige,
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ha«nu«i skal iach offræ mil olTær n\et savnende oc rælh. forti at

ha^jnuHj somer bothæ hedær ocli æræ. Tha vort he/jnis fader

XLVir hartlæ gladh Iher hun the^ sagdhæ, forti al ha« wentæ at hun

sagdæ Ihæl aff hans gudhæ, och foor lil oc vilde hennæ kissæ.

5 Tha optæ sancta Cristina och sagdæ: gør ey myw mwn vren,

forti at iac vill elh rent offer offræ hiHimerigis Gudh. Hennis

fader foor vill i hennis ordh oc sagdæ til henne: Cristina n\y?i

f/wæ, thii skalt ey soa niegeth offræ lill en gudh. at andree wordæ

vredæ. Sancta Cristina swarcdæ: Ihu meltæ ok sannende. Jarh

10 skal offræ mil offær Fader oc Seøn och then Helinger Andh, alh

the helluge thry naffn mughæ openbaris oc hedhræs yuer alt thæt

ther scapelh ær aff hanmwi ther i hi/nmerigh ær. Jech troær a

hannnm och æn troær iach, af hannum ær mil liiff oc myn

helssen. Hennis fader sagdæ: see andre Ihre gudæ, hwi helhrær

15 thu ey thojn? Sanela Cristina swaredæ: man wlen wit! scæm-

mis tegh ey veth, at mæden iech vill æræ een Gudh i Ihry nafn,

fader och søn oc thæn helliger andh, och Ihw vill mek nødæ lil

al tiænæ andreæ afgude? Lath mek hæntæ vsmittælh clæde, at

iach vill offræ hanniim ther mek hauer prouel mæt sannendæ.

20 Hennee fader foor æn vill i hennes ordh och væntæ alt, at

hun sagdæ hans gudæ, oc han sændæ hennæ alt thæt ther hun

lodh kræue. Tha sagdæ sancta Cristina lill synee moør: syghær

til VrbanuHi ethers herræ, alh han sendæ mek en vsmiltel kiorlell,

alh iech mottæ mech af clædæ aff mynæ vrene clæder, oc faar i

25 ha7inu»i. at offræ rent hiarlæ til hiwimerigis oc iørderigis konning

oc skaperÆ, at han malle mek miskunde aff my^tæ syndæ, forti at

iac hauer værith vild aff ondæ mæn li! affgude tienistæ. Sande

Crisline foor i Ihcn rene kiorlell, oc thoæ sith anlade oc syne

hændær, och luclæ sigh i et hærbergge oc offræl Vorhe?ræ Jhe-

30 sum Crislum, oc bal syne bøne grædendee oc sagde: Hærre Jhesu

XLvni Crist, leffuendis Gudz søn, ther sændh var aff Ihin vdodelic fader

lil værilden ther Ihu skapeth, oc losth Iech fodhæ i manlzs kiøn

oc tolde ther døth aff vrel mæn, at wy skulde kennis vith tliin

æræ oc lilh woldh, nu ligger iac Ihe^ aff thin guddom, iac synd-

35 ughe menniske oc mynsl aff Ihinæ Ihærnæ, Cristina, forti al iach

syndet mikit met wanwil, al iach dyrcket diefflæ, bith iach tegh.
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at thu forlat inck uiyne synder, oc two af mek alle myne syndej-

och ondskap, ther iech giorde aff vanwith i barndom. Hærræ,

vorth mek i the pyne Iher mek til redhes, ath iech moltæ foræ

thiw æræ oc fore [hit nalTn vinnæ aliæ Ihom ther ey kiennis vith

tilh naffn, at alle malle tegh rædis och blyss foræ Ihin rætzcll. 5

Sosom hun haffdhæ Ihæltæ melt soa, ko/« Vorshærræ engell och

stoodh hooss henne ok sagdhæ: Cristina, (nidz thærnææ, Gudh

haner thin bon hord, haffs ma/meligh vilh oc slyrc thil hiarlæ

gen domeræ//, oc hans naffn oc ha?js guddom mughe æris foræ

tbin skildh. Tha sagde soncta Cristina til engelle«: myy* hærræ, 10

giff mek eth ewertælict mark efftær Vorherræ Jhesus Crisl««, oc

tha skall iach engen ma« rætis. Then hellugh engell togh oc hiolt

sy»i ha«d yfTiier he^nis hofTiiit, oc gaff hennæ the/ hu/t beddis.

Tha wende sancte Cristine segh om oc hittæ breth hoss sigh

logh hwit ænsæ mialc oc seth ensæ ho7*nugh. Tha lok hu« thet 15

vp oc saldet engelle?«, oc sagde : my?/ herræ, tag lhe//e breth och

vigh [het oc gif mec thæt euerdelicl liff oc affiesni/jgh aff my/jæ

synder. Thet ær nu tolf daghe siden iac brødh lælTtæt. Wors-

herræ engell togh ihet brøth, oc vigdæ Ihet oc bret the/, och

gaf he«ne at ædæ vdøtelict broth. Firren Srt«cte Crisli/*e logh 20

Ihet brød, Iha bat hun til Vorheyræ oc sagde: Herræ Ciud fader

Jhesus Crist, iech tacker legh at thu losth mek wæræ verdugh

attaghe vdedelict brod. Siden at Sanela Cristina ihet helluge brølh.

Siden afftæn kom , tha brøl sancte Cristine nidær alle xlvui*

sin faders affgude, Jouem, Appolinem och Uenerem oc logh 25

hwær Iheræ oc fordæ nithær ath Ihre slæghæ, och hun foor nilher

af sith vinduge och skæ/»de alle afTgudcne synder och gaf Ihom

fatugt folk, Tha foor hun op affiær gien och van sig vp i tornæt

mæt sin vinde. Anne/t dag Iher effter tha kom he«nis fader oc

vildæ hedree syne gtidæ, oc effler ath hayi saknet thom, tha lot 30

han kalle til sigh he«ne lieniste mør, oc spordæ huat aff Ihe

aflgude matte vorde. The fiullæ alle til ha?<s fødær oc sagde:

Hejræ, thin doller vor frughe hun skiende Ihom alle i synder,

och kaste Ihom vlh i gadhe. HcHuis fader Vrbanus vorlh harlæ

vrelh, oc griper sancte Cristine oc barde he;jne vti he/jnis ant- 35

lade met sin ha«d, och sporde af he/jne oc sagde: huar hauer
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Ihu fiæld woræ gude? sig mek the^. Æn vilt thu mek tlie^ ey

sighæ, iach skal giffue tilh kiet vnde diur alh ædhæ. Gak til oc

hedrææ gude af himmerige, at the vorde tegh ey vrede, ath thu

skalt illæ forfares. Sanela Cristina swarede: rællike mæltæ thu,

5 alh iech skal hedre himmerigis Gudh oc ha7*s sen Jhesum Crislum

oc then helluger andh, Tha vport hennis fader vred oc lolh he«ne

binde oc føræ henne a gade oc loth bærie henne ther. Side?i

loth han henne aff clædæ och hustruge. Hennis modher vistæ

Iher ey aff hualh hennis fader giorde velher henne. Æn Ihe ther

10 barde henne vare om trælle sosom Ihe vare delhæ. Tha sagde

sancla Cristina til syn fader: o hin vrenæ, ther vten æræ ær, oc

Gud forgangen Vrbane! seer thu ey huorte trætte the ære ther

mek haffuc board? seer thu ey thine aCTgude ther thu hedrær

h.iffue engen crafl, oc the orke ey at giffue Ihom styrckelsse

15 al pynææ mek. Vrbanus skammedes tha vidher sigh selff, at

xLix han vorth soa spolteth af syn eghen doltær, oc lot tha en boyæ

om hennis halss oc loth binde bodee hennis hender oc hennis

føder, oc henne siden sallæ i niyrkestoffue.

Ther Vrbanus hie/n kom, tha vordh han so sorgfull fore sin

20 dotter at han gad icke ædelh. Ther ha?is husfrugh horde, the^

hennis doller hafde the? told af syn fader, tha sled hun alle syne

clæder synder oc lagde aske a silh houith, oc gik bort til hin

myrckæslofue oc fial ioræ henne fedær oc græt oc sagde: kæriste

dotthær, sce ynck aa meck Ihyn moder oc miskunde mek, forti

25 alh thu est myn enuxte dotter, oc all ihet ther mit ær the? ær

tilh. Sødæ doller Cristina, thw esth liuss af myne ©gen. westh

Ihu ey the? at iec tek føddæ, oc thu myne spener dydæ? huat

ær tek wordel, at thu dyrker a«nen Gudh æn voræ! Sanela

Cristina lodh vp sin mwn oc sagde: liuar fore gor Ihu the? alh

'iO tliu kailer mek Ihin doller, eller sigh mek en i clhers slæct ther

Cristina heder sosom iach. Hcnnis moder sagdæ: engen heder

soa. Cristina sagde: hui kailer Ihu mec tha thin doller? vest

thu ey at iech hauer Crist naffn af hijnmerigi ther myn belær

ær? oc ha?* hafuer mek prouel til himmerigiss glæde, oc han

35 hauer mec vepnd oc sigher giffuit at forwinne alle thom ther ey

kennis veter hans naffn, at forlægge elher forbannelzhel oc the



St. Kristina. 43

afgude ;iff hwem Iher i æræ vilthæ. Ther hennis moder haffde

ihet heri, tlia gik hu« hiem oc talde sin ma/t alt Ihe^ hu« halTde

hørt, Tha vort V^rbanus harlæ vred oc vreddis tha openbariigh

gen he^tne.

Siden ginge riddere till och toge sancle Cristine vtaff morke- 5

sloffue oc lede hejjne lill (hings. Siden alle the quinne ther soghe

alh hun lediss til things, tha oplæ the til he/me, oc sagde: then

Gud ther Ihælte barn Iroer aa , han hielpc he«ne. forli at hu«

troær a ræt Gud oc saan! Tha lodh Vrbanus he«ne ledhe fore

sin domstoll och sagde til henne: Cristina, ierh hauer jnck a tik 10 xux*

forti at thu eslh m\n dotter, gak til oc hedre vore gude, ath the

niolte thec vordhe nalugh oc frelsse tek alT then vildooi ther thu

innen esth. Æn vilt thu the^ ey, iach skal (egh ladæ pyne mæt

ma/jge piner. Tha soa sa/icta Cristina vp til hiHimell oc bat

thrisse oc sagde: Hærre! megell nåde hauer thu mek læt! Siden i5

sagde hu;t til Vrbanuwi: o hin vrene hundh Vrbane! hui kailer

thin deffuel mek thin dotter? ihet Ihær fodh ær alT tek the^ ær

af defluel fed, æn myn fader mat thu aklrig wæræ. Tha vordh

Vrbanus harlæ vreed oc lodh he/me af clæde oc lolh he«ne harlæ

soaræ pynes. Sosoni s««cte Cristine pintes, soa togh hu« af the 20

kietsticke ther aff he«nis legome fiullæ oc castæ i ha?iS antladhe

ok sagdæ: sannendes vuen, see iach predicke tech thæt wet saii-

nendh, at thu scalt fordemes ee foruten ænde. Æn forti at thu

gernidis ath ætæ bårne kiet, see ther ligger fore legh. Tha sagde

heftnis fader: Cristine, gak till oc hedre vore gude. Nu kalier 25

iach tegh ey dotter, æn vilt thu oc ey, iach skal foa tegh Ihe

hordesle pyne ther iech gither tek vold, oc JhesMs Cristus skal

legh ey hielpe thær dræpc;* var af Jøder. Tha soa sancla Crist-

ina vp til himmel och loa met blit antladæ oc sagde til Vrba-

num: o then ther full ær aff ilzske, oc fælug hauer mæt ondskap, 30

vest thu ey thæt himmerigis Gudh, værelsse«s helære, foor forli af

himmerige oc til værilden at han skulde bort vræke all ilzkæ, och

helæ oss. Æn for ha?tnum, ther mek haffuer helæt, Jhesus

CrJstMs, foræ ha/tnum tooll iach tesse pynær, oc at iach skal tik

forwinnæ, oc tith liuss vlslicke. Vrbanus gath ey tholdh then 35

harm, me« lolh henne cth hiull goræ oc lot sande Cristine Iher
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L aa, oc lodh tændhe eldh, oc gløde streø ther vnder, oc henne

smørie meth olie, al hun skulde tisskydere brenne. Sa«cta Crist-

ina var bunden a hiuleth oc hans swene vende hint hiull om-

kringh, oc hun pinless hnrle iæme/ligh. Tha soa sancte Crisline

5 vp til himrnell oc bat oc sagde: Gudh Iher vti himmerige ær, iach

æraer tek, oc Jhesus Cristj/s, Iher myn fader ær, thec tacker iach.

SIao mek ey vordeløss i thenne strit, me/j ræcke thin hånd oc

tag thenne eld oc sløck han7}j«in, at myne wuenne skulle ey glædis

aff mek. Ther hun hafde thet sagt, tha slooss hin eld vp oc

10 drap tusende oc femhundrede fulck af the ther afgude lienle.

Cristina Vorshærræ thærnæ huildes aa hint hiull ænsæ a en dun-

biot sengh, oc V'orshe/ræ englæ stothæ huose henne. Tha lodh

Vrbanus henne løsæ aff hiuleth oc ledæ foræ sigh, oc sporde

hennæ ath oc sagde: sig mek Cristina, huoa tegh ke/ide tesse

15 ondæ listæ? gack vether fore mek, en vilt thu ey gange vether

force mek, iach skal tegh ey ladæ liuæ. Sancta Cristina sagde:

Ihen fordøme tegh nie^ sin helligedom, thær mek hauer kendh

the«ne lifnæt. Sagde iech tek ey ihet firræ, hin onde flesk ætær,

at myn fader hærræ Jhesws Crist««, ther mek kende thenne lifnet,

20 han ær theræ mæns liuss ther vti mire æræ, oc Iheræ ma/tne

vtgh ther villæ fare oc theræ glæde ther i netsioyi æræ, oc theris

hob ther a hannum caliæ. Ila« kende mek ræt, al iech skaali

tegh forwinnæ oc defuellen thin fader.

Æffthær ihet at Vrban«« vort soa forvvnnen oc drøft, oc vistæ

25 ey huore han mattæ henne liff fange æ;<d , oc siden lodh han

he«ne ledæ til mirckehus. Tha sath soncta Cristina oc hugde

L* om Vorhærre oc om hunmerigis fagnelh, soa kow»me thre englæ

oc forde henne malh, oc helne^ henne mæt theræ hendær all

he«nis legome. Tha soa sancta Cristina vp til henmiel oc bath

30 oc sagde: Flerre, hi/nmerigis kunningh oc godh læge til lønlige

soar, nu velh iach oc veeli kennis iach vilh, at thu hauer mec ey

fortith, men thu haue;- mynss mek, oc hauer sendh mek af thit

helluge riki mæt thine hellige engle. . Om then nath sende Vr-

banus fæm swene och bat thom bindhc en steen om he/inis hals

35 oc sencke henne nedær vti hiifuil. Sideen Ihæt vordh giort, tha

toghe englæ henne oc forde henne yuer vatnet, at henne motte
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icke skadhæ, Tha soa hu« vp i hi«/mell ok sagde: Hærre JhesMS

Cristus, ther mæt oss ær och engen ma« forlyær Ihær tegh rætis,

llie Ihinæ iorntege«, oc lalh mek myn skæræseld foa vli Ihælle

valn, forli at thu giekst seif met Ihyne fodher aa thætthæ valn,

oc thu signede the^ oc two mek me^ thætte dopeiss valn a(T alle 5

myne synder, oc lath mek thæt være foræ skærels dopp, oc liusæ

mek mæt tilh helluge liuss oc gif mek Ihet euerdelige liuss, Soa

kom en rest af hiwanelle« och sagde: Cristine, Gudh hauer thin

bøn hørlh! Siden kom en skinende sky ofTue/- he/tnis hoffuit.

Ther hu« soa at Gudh sendæ syn gesky aa hennæ, oc soa engle lO

standee huoss sigh och loffuit Vorherræ met fagher sangh, tha

soa hun vp til hi*Hmel oc sagde: letTue^ide Gudzs sen, ther vsyun-

ligh ær och vkranklic oc vsmilteth, ther ncdær forsth af himme-

rige a hafs vatn me^ megcli ærææ oc me^ englæ skaaræ och

gaft mek vdedeligh æræ, bithcr iac tek, at thu sendher til Vrba- 15

num i the««e nat, fore ihet ther han vether mec giorde, bodæ u
anger oc vroo , forli at ha« hettæ mek at dræpe. Side?t hu«

hal'de Ihet sagt, tha vort hun ledh til mirkestufTue oc the ther

tienthæ the æræt Vorhevræ.

He«nis fader Vrbanus i then same nath gatT ha« sin and 20

vp met megell pyne och megil Iwangh. Ther sancta Cristina

froa, at Vrbanus var deth, tha fial hu« a synæ knæ oc bath oc

sagdæ: Hærræ, iech lacker tek ther Abrahams Ysaacs oc Jacobs

Gudh ær, ath thu hordæ oc vctte mek ihet at thu castet Yrbanu/«

i the^ vter meræ mire och i heluidiss eldh fra« thin geski oc thin 25

fagnelh, oc alle the lilh naffn haue skæ«d hauer Ihu vtkasth

fra« tegh,

Sidein scamt æfftær fao daghe tha kom een domer i Vrbani

stad, oc heedh Dyon, oc ha« hedræt affgude. The umbezmcw the

talde ha«nu»t i stadh af sa«cta Cristina lefTnet. Ther ha« the^ 30

hørdæ, tha actæt han mæt sigh selff oc sagdæ: huat ventær thu

mæde« thætte spædee barn hauer soa ma«ghe oc soa horde pyne

told, mon iech gide he«ne noget meræ giort? Tha lolh ha«

henne vtlede fore sigh oc æfftær at ha?* soa, at hu« war soa væn,

tha kaileth ha« henne til sigh oc lalet blidelige til hc«ne oc 35

sagdhe: o Cristina, salig eslu oc af ko«nings slæct esthu fedh,
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oc hauer michil nøtsion toldh, sosom iac bauer heri. Huat

villæls ær [het [her thu hauer fangæl, at Ihu forsmoar the mis-

cuwdelige gude , oc hedrær then man Iher dræpe« [ær] oc sig orket

ey seif at hielpe. Cristina, gak til oc hedræ \oræ gudæ Iher

5 væræld walde oc misku/jde mugæ giiiæ. Ger Ihet ther iach teg

bedher oc hedree vore gude, oc iach vill siden scriue met tegh

til væræizs herræ, at han skal tek giftæ en ma^i Iher valdugh ær,

LI* oc af bæst slæct æær. Æn vilt Ihu ey thæth thær iac tek bedær,

[het iac skal ladæ tegh frestæ met halue fleræ pyner æn thu hafT-

10 uer ferræ frest, oc Ihiw Gudh gidær tegh ey hullpelh. Sancta

Cristina soa vptil himmell oc sagdæ: me^ tessæ talæn gitær Ihu

mcc ey vildh, huævken Ihu ællcr thin ko;*ning, at iac skall forti

hiMimcrigis Gudh och myn Hærre, ther met mek ær. Han skal

fræisse mech aff alle pyner oc af thinæ onde hænder. Tha vort

15 han wredh, oc loth hcnnee afclæde ok mæt lyme hufstrwge. Tha

sagde Sfmcta Cr/stina: o hin ledhe i anlat sosohi thine^ude æræ,

scawuner thu tegh ey, at thu theer mek thenne pyne? hwy

giflfuer thu mek ey hordere pyne? iach troær aa myn helær

JhesuHi CristuMi, at iach skall tegh Ihee sammelund fordøme,

20 sosom iach fordemde Vrbanum thin brodær. Domeræ« sagdæ:

iach toll gerne vredhe a(T tegh, ath thu mottæ huærffucs til

gudhe, oc iech hauer enck aa tegh, at thu motte miskund foa

af thom. Sanela Cristina swarelh: domcre, huat ær Ihith nafll'n?

Han sagde: iach hedær Dyon. Sancta Cristina sagdhe: thu mot

25wel hedæ Dyon, forti at Ihet ær deflæ naffn oc affgude, the æræ

bodæ blindhe oc døwæ. Siden wort hannum harlæ harml, oc lot

goræ een pannæ oc lot goræ henne megit hcdh, och loth ther j

thiærææ oc qwade oc olyee. Thær [het var giort, tha toghe Ihe

henne oc casten vli pa»nen, oc fyræ slodæ at oc skiudæ sowcte

30 Crisline i thæn pa«.ne, al hu« skuldæ ihisskydere ændæss. Tha

soa sancte Cristi«e til hi/nmell oc sagde: iach louer tegh oc icch

LU ærær tek, Herræ Jhesu Cjtst, thær mek hauer vorlh ænsæ

modher vær siil barn, oc lost thenne pyne mek icke skade. Tha

sagdhæ domercn: nu mat thu merke me^ legh, huore lollig gudæ

35 ære oc forli moa ligh eld icke skade. Sanela Cristina swarel: o

hin vmilde oc vrene diefuellens søn i thin dom, Ihi« hood rædæs
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iech icke, æn iacli hoper til Gudh, ath iech skall sende tik lill

Ihet samme mire, Iher thyn broder pynes vti. Tha togh domeren

00 lot raghe heyjnis hoar alt af houedcth oc lodh henne nagæn

pynes. Alle Ihe q««nne Iber ware Iher oc hanne sughe tha opthe

alle ænse cnet en mwn och sagdæ: wrælte domer, Ihu demer 5

yffuer Ihætte barn, oc thii ger skam alle q?«nne, Tha soa Sflytcta

Cristina vp til hi/nmell oc sagde: himme/igis He/ræ, iac tacker

tek, at thu lost mek væræ værdugh at vorde naflfnkuwnet i dagh.

Sidhen ledhe the henne til mirkestoffiie.

Anne« dagh ther effler tha lodh domere/t calle henne a Ihingh lO

fore sigh oc sagde: Cristine, gak met mek til tewplen oc hedre

myne gudæ , at thu molte frelssis af lesse horde pyne. So«cta

Cristina sagde: Dyon galne oc vrene, Iher lig esth vtawime diur

00 defflæ nafn haner, hwi wilies thu? thynæ ord mughe mek

ickæ frestæ, oc thin hott vil iac icke rædes. Domere/t sagde: 15

hwi vonhetær thu mec soa, iec tooll tegh gernæ ther till at thu

vilde ey villes af then vrene gudh, men hedree then gud ther

i himmel ær, at thu mattæ foa nadæ aff ha?inu7«, æn megeth

hauer han teg spard. Cristina sagde: wal sagde thu. Gud for-

ga?jgen ma?^, at iac scall oflræ mynæ bonæ til hiwanerigis oc 20

ierderikis Gud, ban skal mek gerne fore alle thine gerni^iger.

Tha ventæ han, at huyi sagde ihet af hans gudh och hugdæ, at

hun skulde gange til oc hedre Appolinem. Tha lifdtæ sancte ^ lu*

Cristine vp syne hænder oc synee eghen vptil himel oc badh oo

sagde: Hærre himmerigis Gudh, myns hærræ Jhesus Cristjts fader, 25

ther alt scapet met eth ordh, oc nedær forst a haffs vatn, oc

liusde mek thære met skæræls dop, iac bether tegh at thu her

mec thin thærne, at thu biuth thenne deffuell ther hær fiæls i tættæ

beleth vt atganghe af theftæ tempell, at Dyon matte sigh scamme.

forthi ath thenne afgudh hauer kommet mange siæle til tapeisse. 30

Tha eptæ sancta Cristina met hogh rest oc sagde: thu deffuell,

thær i thætte bedelæ fiælss, iech biulher tegh i Vorhærris nafn

Jhesum Cristum, at thu gak vtaff thætte tempell oc wær ther som

iac tegh biulher. Ther Vorsheyris nafn Jhesus CrislwA vort neffnd,

tha gik then deffuel afT templet, och stoth vell fyrætiughe fedær 35

langt fran ihet tempell, oc enge« man soa hannum siden.
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Ther domeren soa Ihe^, Iha vord han soa rædh, at baan

fial neder vilh iordh. Tha stodh ha« vp mæt megell rætzell, oc

sagde til he«ne: o Crisline, Ihine listæ Ihe formughe thes alt af

mikil, hwi hauer Ihu mel Ihin list vtcasteth vor gud then voldiigh

5 Appollinem, forlhi at han var tek miskundug oc han soa onc aa

tegh, forthi gick han vt af sin creatiuæ. Ther sancte Cristinæ

horde tesse ordh, tha sagde hum hin vndee, huat vndzscnps

fæiugs ma?j oc there hoHdingh ther Ihinæ lighe æræ, afgude duwi-

me oc døuee, vnderstoar thu ey Vorhe/ræs rælziæ oc hans høghæ

10 oc hans vnderlic gerningh ther han nw giordhe, oc soa førræ?

oc thu sigher at ihet ær Gudh, ther giort ær me^ manVi hendær.

Thii vsel, troa a Gudh, Vorherræ Jhcsuw Cristum fader, ther tegh

matte giffue lius oc sannend. Siden sagdæ Srt;<cta Cristina:

LUI Hærræ, biuth the^ at the^læ belede iher Ihenne defluel bodhe i,

15 at Ihet molte niderfalle nu i stadh oc slass om smol sosom sandh.

Oc ther om brat fial [het nedær, oc wort sosohi hun balh , oc

manningen af Ihe hedne ræddis oc Irode oc epfæ alle oc sagde:

Cristine Gud han ær hiH«merigis Gudh oc sa?t! Oc side« sagde

Ihc: Hærræ Jhesus Crist«*, sænd Ihin guddoms sannende ouer

20 oss, at vy mollæ (ro poa tek, forti at vy varæ viitæ til at hedree

afgude til thennæ dagh. Thy tusende varee the mc« ther tha

Irodæ a Gudh fore sancte Ciistine skild. Tha reddis Dion fore

then skildh, at Appollo hans gudh var vicaslæth, oc sagde: af

keiser vordær at heræ tesse gerninger ther sancla Cristina hauer

25 giort veiher Appollinem, (ha pynier han mek i hcell, och vti then

angest oc then rætzell Iher han hafde sow Gudz villie var, tha

lial han det nedher enscæ en stock.

Siden han so ther hoss Dyon stolh, at Dyon fech brat doth,

(ha lol ha« ledæ Srtncte Cristine til myrkestoffue. Siden effter

30 scam fræst tha kom ihen trediee domer ther oc hadcth oc mikit

cristel fole, oc ha« helh Julianus, Ther ha« kom til things, tha

vord ha;/nuHj- och tald af sa?icXe Cristine liffneth, Ther han horde

the/, tha lo(h ha« lede fore sigh sa«cte C/wstine oc sagdæ: Crist-

ina, thu hauer megit giort met Ihine vndæ listæ, gack æn til

35 oc hedre Ihee miskundelige gudhe. En vilt thu ey mit budh ful-

komme, iach skall tegh soa iæmerlige pyne, at then Jhesus, ther
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Josep iordelh, hayt moa tek ey hielpe. SoHcta Cristina sagde:

hwi taler thu slige forba/niel ordh, Juliane, diefuels veen oc Giidz

vven? (hine ordli giUæ mec ikke giorl, och thine hetzell oc thine

pyne rædis iac ikki. Tlia togh Julianus oc lot hedæ en owen i

tlire daghe, oc castæ sancte Cr/sline ther i til femte dag. at hun 5

skulde silh liifT ther ænde. Sancte Cristinæ loa i Ihen owen, oc uii*

Vorshærre englæ vare mef he?jne, oc lofTuit Vorherræ, swot en

mikill røst gik vlh af ofTnen. Ther folkit then røst horde, Iha

sagde the Juliano till. Ther Julianiis ihet hørdæ, Iha lodh ha7^

vplade thæn oriuen oc hu« gick vt soso/h alT en løygh oc sacke lO

icke. Tha loth Julianus he«ne lediie foree sigh oc sagdhæ: sigh

mek. Cristina, alle thinæ ondæ lisle, forli at thu halTuer vnder-

kojnmet tik alkynss naturæ mef thin lislh, wilt thu mek Ihet ey

sighe, jech skal foa togh halfue meræ pyne. Sanela C;vstina

sagde: wndest Juliane, thu haffuer ulue naffn , iec rædæs ey thin 15

holh. Gud scall mek hieippe, hsuer thu naewnee till, tha thee verræ

pynee. Tha loth Julianus callæ til sigh en man, thær hans ormæ

gømde, oc two orme, ther aspidis hedhe, caslhe aa henne, oc

two hugorme, oc sagde: sig mek Cristina, canth thu och koklæ

diur. Sancte Crisline suarelhe: o hin ther wten wit esth, iæch 20

troer aa Vorshe^ræ dygdh Jhesuwi Crjstum, at sosom ha« hialp

mek førræ for pynæ. soa skal han oc nu mek fore tessæ diur

hielpee. Tha loth Julianus ormeyj løss, oc the two hugormee the

lagdiss vilh hcnnis fødær oc slicket thom, oc two aspidis Ihe

sliungde thom vp til hennis spenæ sosom spædæ børn. Siden 25

loth ha« løsæ two næthræ, oc the foræ vpp a he«nis hals oc

slicket a(T he«ne yuervælis swet. Tha soa so«cte C/<sti«e vpli!

hiwimell oc sagdæ : iecii tacker tegh Ilerræ Jhes»<m Cr*st, ther

sannende liuss ær, oc Iheræ hielp ther tilh naffn rædhis, at thu

vilde ey tessæ diur ladee mek skade goræ, men the skulde my« 30

swet afT two. Tha sagde Julianus til hin ther orme« gømde: ey,

mon thu oc væræ koclelh af Cristina? Tha togh [han] oc skulde

ræte thom, soa at the skulde fløge a henne. Sosom ha« skulde

ræle thom, soa flege the vp at hannuwt oc dræpte ha«num. Oc liv

siden torde enge« man taghe the orme. Side« bath sancte Cri- .35

stinæ syne bøne oc sagde til ormen: iach biuther ether af myw
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Herre Jhesum Cristum^ at i gange huær elher til theti stadh

Iher i vtginge oc skader enge« man, oc the gi«ge bort om brat.

Tha so sa/*cte Cristine vplil himmel ok sagde: himmerigis Gudh,

ther thin søn sende alh resæ Lazaru/ft vp af detæ, welh mech

5 the^ thin tærne, at thu lat vp the?*ne man mæl thin voldug arm

af then døth ther han sigher i, at alle the Ihæt sogbe mattæ lolTue

och æræ tith helluge nafn. Soa kom en rest oc sagdhe: saligh

eslu Cristina, vorlh starck oc hafs nia«neligh vilh. Jac ær me^

tegh, oc huat thu bedis af mek ihet skal tegh vedes. Tha gik

10 sancte Cristine til then dethæ oc sagde: ioch binder tegh i Vors-

hærre naffn Cristnm Jhesum, at thu vpstat ther det esth. Oc

hayi stod i stad vpp oc fiall til henne feder oc sagde: Cristina,

iec tackcr thin Gudh ther mek resde vp af dethe. Julian«« sagde:

Cristina, tek ær yuert, thu hauer nu teelh alle thi/<e listæ, gak

15 æn til oc hwerf tek til Gude, ther so mikit haue told met tek.

Sancte Cristine suaret: hin ondæ oc forbawneth, soghe Ihine blinde

øghen ey the dygde ther himmerigis Gudh oc Crisium Jhesum

hans søn giorde? Julian«« vort vred, oc lot he«nis spinæ af

skæræ. Tha sagdæ sa«cla Cristijta : Juliane, ther hiartæ hauer

20 horderæ æn steen, thu lost myne spenær af skæræ, seer thu ey,

hin ondææ , huat at ther leper miaic vlh fore blodh. Tha soa

hun vp til himmel oc sagdæ: iech tacker log Herræ Jhesu Crist,

ther mit legom hauer frælsset aff allee menfør, nu ær iech bon

LIV* til at ænde m\n stridh oc laghe len afT tegh. Siden iolh Julia-

25 nus letæ hennæ til merkestoffuee.

Siden komme ma?jge husfruær til hejtne oc herde hnore

ma7»nij»ge pyne hun tolde, och ferde megit af theris gotzs alh the

skulde hiighe heytne. Oc Iha hille the sancte Cristine sidende oc

hygget a Vorhærre. Siden ginge Ihe indh oc fiullæ til henne

30 fødhær. Sande Cristine ræte thom vp oc pjedicket thom. Æfflær

thæt alh the vndrælh oc sagdæ, at hun hal'de soa got toll, tha

trolhæ the a Vorhe/ræ siu husfruær. Anne/t dagh ther eftær tha

lot Julianus hennæ ledhe a thingh fore sigh och sagde: Cristina

thin time ær sket kommen, ænlig at thu helhreæ gudæ æller iæch

35 spar tegh ey lenger. •Srt7jcta Crislinaa swarelh: huærkeji vorder

tegh roo i thælte værildh oc ey i hinl Ihær euiMuelicl ær. Julianus
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gath Iben harm ey lenger toold, oc gaff thæn dom, at bejjnis

twngæ skulde af skæris. Tha sagde sancta Cristina: Hærræ yiier

gezki, iach lacker tegli, at tlui haner mek ey forlilh, iach belher

tek at Ihu lag m\n siell ocb lalh mek ænde myn slridb, nu ær

timæ til at iach skal myn ben tagæ. Soa kom een resi af him- 5

mel oc sagde: renæ och vsmillet meo, Iber megil ærfluit oc pyne

haffuer told fore mek, hemmelle/t ær oben foree lik oc himme-

rige ær lik lil rede, alle helluge mæn Ihe faghne Ihech, forti at

ihu hauer soa mikit toldh af barndom. Tha herde JiiliauHs Ihennæ

resth, oc lodh i slæt skæræ he?«nis twnge aff. Ther twnge?^ var 10

afskorejj, tha togh sancla Cristina Ihæl slicke Iher aff var skoræt

oc caslæt Julianum i anllal, oc siogh hawnutfi vlh annelh eghæl,

oc mellæ æn siden oc sagdhæ: Juliane vndce oc vrenee, Ihu

girides at ædæ my/t Iwnge, Iher iac skulde Gudh me^ loffue, nu

ær Gudzs rælle dom yfluer tek koynmen, alh Ihu hauer lilh eghæ 15

mistb. Tbennæ harm gat Julianus [ey] le/iger told, men greb lv

sin boghæ oc sælle aa Iwoa stroolæ, oc met een sket ha« he«ne

i hiarlhe oc met anne« i sidhe. Oc hon ænde siit liifT oc for

till himmerigis. Siden kon« een man, ther aff sande Crisline

slæcth var, Iher oc troodhe aa Gudh foræ bewnis skild, ha« togh 20

hewnis legome oc groff Ihæt i Appolonis tempell.

Sancta Crislina fulkom silh marlirium kalendas nindæ Augusli

oc togh len oc glæde af Vorhe/iæ Jhesu Crislo, Qiii viuit et

regnat per elerna secda, Amen!

4*
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M åmtk €m{n knm pinB.

En stolt iomfruge het Cecilia, hun haffde Vorsherris ewange-

lium fialdh vti siit brist, oc hnærken dagh eller natli tha lot

hu« ey aff gudeligh talen oc godee bene. Hu/i haffdhe en vngh

man til brugom thær heth Valerianns, forti at ha/(S hiigh hafde

5 soa megel æiskugh til henne ^ tha lodh han radæ til brulliip.

Sancta Cecilia var næst siit harænd clæd me^ harclædhe oc vten

var hii7i. clædh mæt gulbone clædæ. Hennis forældree oc he^næ

brugome hafde soa megel gotwillie till henne, at hun gat ey mæt

ful mark openbaret at hu» tientæ Cristuwj Jhesu««. Theræ brul-

10 lups dagh kom omsidhær, oc sosom Ihe sungæ fast vti theris

hogtide, soa sangh hi\n i siit hiarte Vorhej-ræ bodhæ loff oc æræ

oc sagde: Hærre, lath mit hiarte oc mit legom vsmiltet, at iech

skal ey forderfl'uis. Hu« fastæt stundom two daghe oc stujjdom

Ihre, och bath Vorhejre at han skulde he«næ gemme foræ the^

15 ther hun ræddis. Hun bat sech ænglæ oc apostlæ oc alle Gudz

vluolde til hielper, at Ihe skulde met theræ bene ærue he«ne the^

aff Vorherræ, at han vilde hejtnis renlighet vspiallet gerne. Mæten

theitæ var alt, tha vort nat omsidher, oc sancta Cecilia gik i løn-

ligh rodh met Valeriano sy« bruggome, oc sagde soa till ha«-

20 num: o sedæst oc aldrigh kærist vnge maji, iach moa tegh æn

ny mæræ sighæ, om Ihu louer mek the^ met thin elh, at thu wilt

thef met fulkome/t hugh hald oc geme. Valerianus loueth

henne ihet, at ha?t skulde Ihæt gerne holdæ. Tha sagdæ hu«:

iech hauer Gudzs engel til æl[s]kær, thærr mit Icgome gømer
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met megæl gofi villie. Worder han Ihel at widæ, at lliu vill nær

mek kownne met vren ælscugh, tlia vorlher han legh so storlich

vredh. al han spiæller lilh vnghe liiff, æn fregnær ha« Ihe^, at

thu elsker mek [mel] skær ælskiigh oc ren., oc ath Ihu gemer

my/j medom vspiallet, tha hauer ha^i legh om kiæær sosom ha?^ 5

haue/- mek, oc teer syne nåde vil tegh. Thaa vordh Valerianiw

som Gudz villie var harlæ rædh och sagdæ: vilt Ihu al iech scai

troo Ihin talæ, tha the mek then engeli, oc finner iec at Ihef ær

Giidz engell, iach ger huath ther Ihu vilt, æn finnær iach oc Ihe/,

at Ihu elsker annen ma«, bodæ legh ok hannu«* scall iech dræpæ. 10

Tha swaret Sanela Cecilia oc sagdhe: Valerianum, om Ihu vilt

loffue mek oc iættæ, alh Ihu vilt myne rat lydhæ. oc om thu vilt

lade tik skære i skærels dop och vilt thu troo a ihen Gudh i

hi/nmerigæ ær bodæ lefTuend oc san. Iha mallhu then engell see.

Valerianj/s sagdæ: huat ær the^ thær mek malte skæiæ, at iech 15

raotte engelle« see? Cecilia swarede: Ihu scallh gange thre milæ

vegh fra« Ihenne borgh och til! een vegh ther Appia heder, thæræ

mallhu finnæ ma?ige veghfarende ther almysse ligge, ee hauer

mek rum oom thom. Ther thu seer Ihom, Iha sigh thom myne

quædiee, oc sigh soa til thom: Cecilia sende mek til etbe?- , at i 20

skulle mech Ihe sancUim Vrbanuw biscop, forti at iach haue?-

lønlic ærænd til ha«nuwj. Ther seer hamiuin Ihu. tha sigh han-

num alle myne ordh, och ther han haffuer tegh skærdh, Iha forær

han tegh i ny ciæder och hvs'idæ, oc ther Ihu kommer i tilh hær-

berge mæt the clædhe, tha mallhu see thæn engell, oc huat ther 25

thu bedis aff ha/mum, Ihet vorter lek alt velh. lvi

Tha for Vaierianus bort oc eliter the/ maarc ther han fick

aff henne, tha fan ha?« Vrbannm biscop oc talde ha«num alle the

ordh Iher hu7*. hafde hannum kendh. Tha swaret then biscop met

mikil glæde oc fial a sinæ knæ oc ractæ vp sinæ hender til hi/«- 30

mel! oc græd oc sagdhe: Herræ Jhesus Cristus, thu ther alle

renæ ralh soar, tak Ihenne sedæ frucl ther thu hauer salh i Ce-

cilia Ihin thærnæ. Herræ Jhe«Ms Crist, godæ hyrdæ, Cecilia

thin tærnæ hun tiæner lek ensæ eet lusluct foar, forti at he?«-

nis feslema«, ther hun togh om grim ensæ en læghæ. then 35

hauer hu« ensææ eth spakl iamb lil lek se;id. Vie?*, om ha« Irode
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han komme icke hiit, thu Herræ opne hans hiarte lokæ , at ha«

mr.tte ke/mis thær vither, at thu est hans skaber oc ha« motte

vete/sige delTuelle« oc hans belede.

Ther Sanct«« Vrbanus hafde soa bedæth, so ledis foræ thom

5 bode en gaMimell man i smoa hwide clæder oc haflde eth breff

vti sin handh alt scriffuit me^ gulstaue. Ther Valeriani/s soa

hannum, Iha vort han so rædh at han fial nither a iordh sosom

han vare delh. Tha ieftæ then gamiæ man hannum vp oc sagdæ:

læs the^tæ bref oc tro at thu mat wæræ verdiigh at skæræs oc

10 at se engellen oc huat som Cecilia hauer teg loffuit at fanghe.

Tha togh Valerianw« til alh læsæ, oc tessé ordh stode vppoa : en

Gudh oc en ær troo och eth ær dop, en ær Gndh oc Fader i

himmerige, ther yuer alt ær oc i ailæ stadæ. Ther han hafde

the^^æ læsith, tha sagde then gamiæ man til hannum: troær thu

15 at thættæ ær soa, æller euær thæc ther noget om? Tha eptæ

Valerianns me^ en starck rest oc sagdhæ: ecke moa man sanner

troo i iørderige æn Ihet ær. Thær Valeriani/s haflde so sagt, tha

for hin gamiæ man bort. Tha togh sanctus Vrbanus oc døptæ

Lvi* hannum, oc kende fullelig sin troo, oc sende hannum soa hiem

20 til Ceciliam liggende i syne bønæ i sit hærberge, oc soa hooss

hejme en engeli stande me^ skynnende fiædre och haffde vinghee,

och hans øgen vare ensæ loghe. Han hafde i syne hender two

skynnende cronær af rosær oc afT liliær, oc gaf een Ceciliæ oc an-

nen gaff han Vale/tano ok sagde: thesse croner skulle i mæt

25 vsmittet lecom oc rent hiarte vell gemæ , forti at iac bar thom af

paradiiss oc til ether, oc thætte skullæ i vidæ til mare, ath Ihe

wisnæ aldrigh oc aldrig mynskis af theræ døn, och aff engen maji

mugæ thee seess vten af thom (her renlighel hauer om stære som

i halTue. Oc forti at thu Valeriann* hauer lydh eth goth radh.

30 tha haner Jhesus Cristus Gudz søn sendh mek tiil tek, at thu

skalt beddis een bøn huilken thu vilth, oc hu»^ skal tegh vetæss.

Vrbanus hørdæ oc sagdæ: yckæ ær mek setheræ i tessæ værildhzs

liuss æn myn enugh broders omhuæruelsse, oc vant ticker mek

ath iech ær fræls, oc iech ser hannum tapæs aff dølhzs tapeisse.

35 The< ene sættær iach foræ alle myne bønæ, oc ihet bedis iach,

at sosom Vorherræ Jhesns Cristns vilde mech frælssæ, at han
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vilde oc myn broder frelsse oc gerne oc gøræ bode oss fulkomen

i hans naffn vilh gangels. Ther ængellen herde Ihe^, Iha sagdæ

ban met blit anllade til Valerianum: forli at tbu bedess Ihet Iher

bæst ær, oc ihet ær Vorherræ kærist at fulkommæ, sosom Vor-

herræ wan lek fore Cecilie skuld sin tærnæ , soa skal ha« fore 5

thi« skyldh vinnæ tbin brodæ/-, och i skulle bodæ marlirii løn

lagæ.

Ther iheiæ talee var ændh, Iha for engelle« bort til hi«imellen.

Tha lalelzs the vedher Cecilia oc ValeriaHO om gudeligh tale oc

theris troo. Soa kom Tibiirciws hans broder oc gik ense lill sin lo

frænkone oc my/ilæ sande Cecilie hofuit oc sagde: ihet ær mikit lvii

vnder, hiiæden ihen rosen deen oc liliæ koMimer slig timeæ orss.

Tho at iac hafdæ rosæ oc lilie i mynæ hender, the gade ey gyfuit

mek setære døn æn iach dønær hæræ. Met sa«nende sig iac

ilher, Ihæt iach ær siu [sua?] full af thæn ædlæ døn, at mek 15

ticker at iach ær all læt aff. ValerianMs swareth: foræ my«

skuldh vasl thu verdugh at følæ Ihenne den, æn om Ihu vilt nu

troo, tha mat thu vorde verlhuæ at glædis af then same sywn.

Vy haffue the cronær ther thinæ eghen orke ey at see. at ther

giorde æræ af rose oc af lilie. Tyburcij« swaredet Valeriajto: 20

huat ær ihæt hælder sath ther Ihu sigher mik, æller tæll thu mek

drøme? Valerianus sagde: Gudz engill hauer mek kændh then

Ihær Ihu mal sce, om thu lader legh skæræ af alle affgude fylsæn.

Tyburci«« swaredc: ther til at iech raolte see then engeli, huat

sculde mek duellie til my« skæræls? Valerianus sagde: ycke 25

skulde lek duællie, æn sware mek Ihæt enæ, om Ibu vill nelæ

afgude oc troo a then Gudh ther i hiwimerige ær? Tiburcius swar-

ede: iach veth ey met huat hugh thu sigher the//e, oc ey vnder-

star iac ihælh. Tha sagde sawcta Cecilia: iac vnder thæt broder,

al thu vndersloar ey ihet, at tylict scap ther ma« gøræ af træ 30

ellær aff eer eller af sien, Ihe mughe icke Gud være, ther som

elercoppe dragher syn veeff i, oc fluge geræ fylne i, oc i there

hofuit ær hegræ vanæ al dragæ reth i. The? ær enge« skæll

mællioHi en delh man oc elh belæde, soso/« en delh ma?i hauer

alle lymmæ, ha« haffuer tho ey andh ellær rest æller vilh, soa 35

hafue oc lessæ affgude allæ ly/«me. The dughe doc icke, oc Ihe
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diighe Iho æn my//ne en delh man, forti at maji mæde«. hare

lefTde, tha soa han me^ eghen, oc mælte me^ mun oc togh me.t

Lvii* hender, hørde mæt øræn, gik me^ fødær oc dønde met næse, æn

tesse the toghee vphoff af døth oc i dølh æræ Ihe, oc aldric motte

5 the liiiæ. Tha sagde Tiburcius : huoa the^roær ey, han moa vel

lykess vether diiir. Ther ha?A hafde Ihet sagt, tha my/jtæ sa/icta

Cecilia hans brist oc sagdæ: sosom Vorherræ loth Ihin broder

vorde mek foræ brodher, soa haner han ladet teg wordæ my/t

frænde, forthi ath thu afsagde thec vilh affgude. Tha togh Vale-

10 rianns Tiburcium sin broder oc ledæ hawniim till Vrbaniu«, pawe

oc talde hannum alt huoræ thæt var vordtth. Sanctw* Vrban««

vort harlæ gladh oc togh oc døpte Tibiirciii/«, och i syue daghe

lærdæ han hannum oc giorde hannain fulkumen i Gudz lieniste.

Thæn same time var en gielkir i Rom ther heth Almachius.

15 Huar ther han sporde crislne mæ«, tha pyntæ han thom til dødhe

och loth theræ legome ligge a iorden, Tiburcius och Valerianus

the dømde thom huærdagh til at gøræ gralTue oc iorde hellige

martires legume. Sosoj« vant ær, at illæ hadhæ the godæ, the

gingæ til oc talde giælkir af huoræ mikil win the logthæ aa oc

20 huoræ hederlighe the iorde alle thom ther ha;t lodh dræpe. Side«

loth Alraachiiw taghe thom oc ledæ fore sigh oc sagdhæ: mædeji

i æræ fødde aff ærligh slæct, iac vndrær mc^ huat villels i va«-

slæcte ether selff. Jach hauer hørt the^ i tage oc giffue ethert

godzs ondæ vættæ oc thom ther me^ ræt dom æræ dræpnæ, thom

25 ladhæ i iorde me^ megel hedær. Oc forthi muge mæn vell vnd-

erstande, at i æræ theræ fællugs mæ«. The swaredæ: Gudh

gaffue the« the ther thu caller fælugs men, at the vilde oss ræknæ

loræ ticnistæ men. The forsmate ihet ther sywnes ath wæræ oc

ey ær, oc ælstæ the« ther sywness ey at wære oc tho ær. Al-

Lvm 30 machiiis sagde: huat ær the« ey sywnes at wære oc tho ær?

The sagde: the« ær then fagneth ther rætte men faa i himmerige

oc then pyne ther vrætte me« fao i heluide. Tha sagde giælkir:

huar at stande wy i orde trætten? gøræ ænting ath i offræ til

gude oc vorlher lithugh, antingh i villæ och tolæ døt. The swar-

35eth: vy villæ thine afgude icke hedre, mæn then ene gudh ther i

himmerige ær. foræ hannum ville vy gerne døt tolæ. Tha thoc
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Almachiiis och salde thotn i man i hånd ther het Maximus Corin-

cularius, al ha/t skulde lade IhoQi høffde. Tha logh MaxiniMs lil

at græde oc sagde: o myne kiære vennæ, iac vndrer om elher at

i rape oc skynde elher till ethtr dølh ensæ lil elh got bolhmu«-

nughelh. Tha sagde Tiburlius: vten vy vise thættæ sladelic at 5

bætræ liff koj/jmer efTter Ihælte, vy vilde thælte liff engelundh lape.

Maximus sagde: visle iach hiiilkit Ihe^ liff ær ther i syghe aff,

iach fortide gerne tættæ lifl, til thess at iec moltæ the^ foa. The

sagde: vill thu vidhe huat Ihet lif ær, Iha foa oss en dags rom

oc lalh oss ledhæ hiem til thin, oc wy lade siden komme til tegh lO

then ther tek moltæ skæræ. Ha?i. lod Ihom ledhe hiem til siit

hiiss oc prediket soa lewge, at Maximws oc alt haws folk trode a

Gudh. Tha koom sancta Cecilia met presler om nat oc loth thom

alle debæ. Tha sagde sancta Cecilia: heya æthle ridderæ, caster

aff ether mircke gerni/iger oc vepner ether wet liusæ vapn! i 15

haffue slridh ma/tnelige oc troo haffue i gemdh, ganger till Ihen

crone ther Gudh skal elher giffue, oc ey ether at enæ mæn alle

thoHt Iher aa haHUU«* Iroær!

Siden lolh Almachi«« thom ledhe tith Iher Ihe høffdis sculdæ

i, oc fulkomet ther theræ martirii. Tha swor Maxim«* fore alt 20

folk, at han soa englæ om fagræ sosohi soli lake there siælæ i

Ihere barm oc førde thom vp lil himmell, oc ma/(ge troode a lvui*

Vorherre, fure the^ Iher ha/t tolde ihom. Ther Almachi«« hørde,

ihet MaxiniMs oc hans folk var cristnel, Iha logh han och lodh

ha/miu/t soa lenge bæriee, lil ihess at ha/t gaff sin and vp, oc 25

sande Cecilie log ha//nu7/t oc iordet me^ Tiburcio oc Valeriano.

Tha lol AlmachiMA spørie oc ledhe at theris godzs oc loth taghe

sancte Cecilie ense hu/t skulde være Valeriane husfrugh. Ther

Almachius soa at hu/i hafde gifuit fatugt folk alt Iberis golzs, tha

nøddæ ha/t he/tne lill at offræ affgude. Sunde Cecilie sagde til 30

ibom ther he/tne vilde nøde: kiæ/Æ venne, Ihæt ær mec fagert oc

ærliclh at tole pinæ fore Vorshe/ræ naffn Jhesns Crislus, en iach

sigher niikit fore elher ynsk tapels, forti at huat ther yther domer

biuder ether, [het vilde i alt gøræ. Tha toghe the til at grædee,

at sligh en stolt iomfru vilde helder døø æn leffuee, och bade 35

he/tne at hu/t skulde ey sin vænlic skiflæ lil døth. Tha swaret
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SrtMcte Cecilie oc sagde: Ihe* ær icke tapels, nuwi sliifte ath giffue

seer oc tage gull, oc giflue lilell hodde oc taghe dighær hiiss

ighen oc widæ oc giort met ædle stene. Tha gik hun bort oc

stoth a en sten oc sagdæ: Iroo i Ihæl ther iach elher sagde?

5 tha siiaret allæ: vy troo at Crist ær Giidzs sen, ther sigh hauer

sligh tærne voldh!

Siden lodh huw sanclnm Vrbanu/zi ga/ige til silh huss oc

lodh crislne ther oc debæ meræ æn firliugh siæle bode qjtinne

och karilæ oc bern, oc een afT thom helh Gordianiis.

10 Ther AlmachiMs herde ihet ^ tha loth han lede foræ sigh

sancte Cecilie, och sporde af hej/ne oc sagde soa: huat ær tit

nafn? Hu?« swarede: Cecilie ær mil nafn oc af got slæct ær

iach! Almachius sagde: mæde« Ihu esth af soa godh slæct, hwi

ger Ihu tegh soa miuk af thyn leffnet? sper iech tegh. Cecilia

Lixi5suaret: thin talæn toc vphoff af falske, oc i falske ændis hun. Oc

Almachius sagde: huæden kom Ihæc then derffue at ihw skulde

mek soa swaræ? Cecilia swarede: af godh samwit oc sterck troo!

Almachiws sagde: Ihu veslh icke huat vold icc hauer. Cecilia

swarede: Ihu vest cy selff huat vold Ihu hauer, æn sper thu mek

20 alh, tha will iach geræ godæ redhe thec aa. Almachius sagdhæ:

sigh Ihe^ ther thu vesth. Cecilie swarel: alt Ihe^ vold ther ma?t

mo hafue, ihet ær sosom vædhær lot i en blædræ, oc slinger

ma« siden mæt en noil ther vli, all then throlnæ ther ær i, haw

suighnær all. Tha sagde Almachius: væll thec eth aff Ihu, æn-

25 Ihing at thu offrær til gudhe æller Ihw nelæ Ick at wæræ cristen.

Cecilia swarede: iach vndrær thu hauer thyne eghen soa mislh,

alh Ihu sigher thæt være Gudh ther mek ticker, oc alle thc ther

eghen haue, være steen, ær oc bly. Almachius sagde: thin vrede

Ihol iach væll, æn Ihæl tolæ iach icke alh Ihu mælær gudhe.

30 Sancte Cecilie swarede: ihet ær vnder at Ihet ther thu viste at

sten ær, the^ sigher Ihu at gudh ær, thref met Ihin handh oc

vilh huat heldcr ær, mæde« thu malh ey.

Tha vort Almachiws harle vrelh oc lodh heyine ledhæ lil en

bastwæ oc loth side« hedæ henne storlic hel. Sande Cecilie laa

35 ther soa al then dagh oc en nalh i, alh henne skadde enctet, oc

ey war hu« helder swet eller annel. Thæær A\mach\us soa, at
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the^ mattæ icke dwæ, tha visde ha» indh en swen at heffde

hennæ. Tha sloa han a he/me haiss thry hiigh oc gat ey slagcth

he/inis holTuit afT, oc forlhi at [het var soa lagth, alh ma« skulde

ey slaa mer æn thry hug, tha loth ha/i he/me liggæ half deth. A
the thre døghær ther hun lifthæ syde/i, tha predicket hu« och 5

kende Ihe uier ther hun hafde mæl segh, oc antwordeth thom lix*

sanctu//* Vrbanuni i handh.

Fiarde nath ther efller tha foor sanctus Vrbanus mæt hans

diaknæ oc groff sande Cecilie i bland me^ mawge biscope. Siden

togh sanctus Vrbanus oc vigde sancte Cecilie huss he«ne til æræ, 10

ther aia/ige iærntegen giorde \nnen foræ he«ne skyldh af V^orherre

Jhesu Cristo^ Qui cuhi patre et spiritu Srt?icto viuit et regnat in

Sectila seculoiuin Ame;t.
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Iff mntk -IntEmn.

[I (hen same time Ihær Maxenciiis Maximian«« Augustus søn wllæ

(i keiserdom i Alexandria burgh, tha war en iomfruæ, ther attan

winter var gammell oc harlæ wæn, oc therlil var hun harle gude-

ligh oc starck i sin troo. Hun var Costus kownings enigh dolter.

5 Af gudelighet oc iørtrikis snillæ war hun fulkommeiig lærd, Hew-

nis naffn ær Katerina. Siden hejinis fadher war det, tha var hun

alt hemæ met hennæ kymeg kymungh[?], ok bodæ dagh oc nat Irahe

hun at l'oa wither vist met then brughunij ther fægerst ær i scapt

fore alle mæ^tz søner. Af alt Ihet godzs ther hewnis fader haffdæ

10 heviue leffndh, tha vildæ hun icke meræ haue æn hu?t molte sigh

oc siilh folk, ther mæt henne var følgith, me^ halde. Æn Ihet

ther ylTuer var, tha gafl' huyt oc skiffle mellio/« fatict folk fore

Vorshejræ ære.

He«nis fader mæde?t han leffde han lodh henne aff barndom

15 til! bogh sætte, oc tha nam hun soa vell, at huo thær wilde snillæ

oc skiall aff henne njmme, ihet kuwne han alt valkenne. Æn i

alth Ihælte tha haffde hwn hans snillæ i sin hugh ther vlualde

thet ther vfolskælict var i værælden, at fordrøue Iher mæt væræiss

snillæ, forthi soa sagdæ pyopheta : iach skal fortape wilræ mæns

20 snillæ oc the mæ[?*]tz vnderslandels ther vnderstande skal iech

effter vræke.

LX Then timæ tha kom Maxencius keyzær til then stalh oc loth

samen kalle megit folk bode qwtnne oc karle, at hwær effler syn
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æffnæ skulde ofTræ oc blotæ afgude. Tlier the alle borfginge tber

met sande Kalcrine vare, Iha sat huw ene effte/- oc hiigdæ aa

Vorherre, liwæwi Iher Imn ælsle oc kær haffde aff ful hug ok

hiarte. Omsider Iha vort hun at høræ soa megilh scall pipæ oc

bawibe oc maMniwgen ha^ide leg, ther tbe giorde there afTgude til! 5

bedær. Ther hun kendis ther vether huaræ fore the? var, tha

stod hu« vp oc stirktes aff hans eflær siun, ther sig gaf sialff i

syne wuenners valdh, oc gik borth, siden hu« hafde sigh met

Vorshe/ræ cors segnd, til MaxeyiciuMi keisere. 0[c] ther hun soa,

at swHjnie aff the cristne torde ey velher gawge Vorherre Jhesum 10

Cristuwi, tha sucketh hu?« af megel hiarte sorg oc sagde till kei-

seren : ihet vare vell skællicht oc rælh at helsse tik fore tith

meglæ vold, om thw togæ ihet ther thu lienthæ deffle met oc

hwærfde the? till Ihin skaper thiænstæ, oc vnderstode hans heghæ

voldh vnder hwæm ther ko«ninge valde værælz righe, hwoa ther 15

ey glædis af diure drap oc bioden, num af voræ troo, oc om vy

holde the helluge both, ther han bet oss at gemæ. Vilde thu

acte a ha;(num oc a ha^js geruiMgher met skial, mottæ thu af

sinligh Ihingh kæ/me ha?jnu«i ther vsinligh ær, tha mattæ thu af

the? ther han hauer skapet vnderslawde oc see ha^s dygd oc hans 20

guddom. Nu matte thu vndræ oc rædis ha?iS wold, at nw mædcM

ha« hauer thec soa hegt mæt megell voldh yuer ma/jgew man,

oc Ihu vilt hannum ther icke foræ tacke, mæn then tiænist, ther

Ihu æsth hannuMi, skyldug, tha huæruær thu deffuelden siælf i

heluide. 35

Maxenciw« var gallic vrelh foræ then hellugh møss ordh, oc

fore hænne sømdelic fæghærdh giordes han miek ræd. Tha beth lx*

han, alh hun skulde til hans palatzs ledæs, oc ther gømes ee till

at hans høgtith var gange?j, oc ban mottæ me? golh thom høræ,

och ha« molte hennis slæct vidæ, oc hennis villie. Siden haans 30

høgtit var ændh, tha bet han henne at koMjme fore sigh, oc the?

ha« hcnnæ at spurde, tha fan han henne full sniall, forti at then

taleth i henne ther iæltet syne disciple oc sagde: ther i komme

foræ konninge oc høffdinge, iach scal giffue ether mwn oc snillee.

Hwæm ther elher vither sagh giter ey genmælt oc ey amodh stand- 35

elh. Aff tesse ord vorlh Maxencius skændeligh drefft, oc buat
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ther han skuldhe adiaues, Ihet vistæ han ey. Tha fan ha?«, tho

omsider eLh radh, at ha?« skulde same«kalle alle the viseslhæ oc

sniallæst, Iher h;m mattæ fjnne, at the skiillde mæt theræ clok-

skap hcMne offuervinnæ oc drøue.

5 The komme half tredesynliwæ i tall oc rædde Ihom lil at

disputere vilh henne. Sanela Katerina hugde sigh om, huorÆ han

skulde thom fa swaret. Soa tedess henne en engell oc sagde soa:

Gudz terne, thu skall ey blys oc icke rædis thesse mestey-æ, minn

then snillæ ther Vorherræ ær, Jhesus Cr'istus han skal tek vit

10 giffue oc æffne at yuerwinne thom, oc Iherlil tha sculle the efTlher

thin predicke?«. huæruess afY vra«gh vegh oc tiil ræt. Af thewne

awjmy^tnelsse tha slrrctes hun harle megith oc gik amodh the

meste^Æ oc disputeret velher thom alT Ihrynneskyns lislh, phisica

ethica oc logica, oc me* Vorhe^ris nåde van hun thom alle snial-

15 lelic. Tha vort keisere?« gallic vrelh oc effler alh Ihe mestere

vare for wnnæ, Iha beth han at the skulde alle bre^^nis. Sosom

the \edåis bort at brennæ, soa togh en theræ til! at øpæ och

sagdæ soa: wee ær oss vslæ men, at wy skulde væræ soa derue,

at vy skulde trælle amodh Gudz iomfrughe! forli goum til hewne,

20 minkum var siall lor he7«ne, forthi at Gudzs nåde boor i henne,

at wy motte mæt he^jne ralh fly Ihen euerdelic eldh. The skyndet

ihom bort lil henne oc fiullæ a theris knæ foræ he/«ne oc sagde:

vy sindelh och vndzskap giorde vy, forthi at wy ware soa diærfl'ue,

ath wy skulde Ihine helluge ordh genmælæ. Æn forlhi alh ko?tning

25 biulhær at ladee oss brennæ, bedæ vy lek, ath thu lægh oss got radh

foræ, huoræ vy malæ met Ihenne eldhbryn skillies velher Ihen ewerd-

eligh eldh, Ther sancta K^aterina herde Ihe^, Ihaa var hu?« harlæ gladh

och loffuit Gudh ther ihet vilde fulko«Hme, ther ha?« he?tne iælæt me*

sin hellug engell. Tha sagde hwn lil thom: i skuliæ icke rædiss,

30 men i skulle gere ether glade, forlhi at himmerige ær elher lil

redæ. Soso?«. Vorhe?ræ slo Saiilum nilher och giorde ha?inum

blind, forti at ha?«, vilde hannum liusæ lil segh, soa togh han

00 elher i Ihen talen Iher i veler mech hafTde, oc liusde ther i

hans helluge troo. Æn forlhi sculle i troo a leffue^ide Gudh al-

35 uoldende fader, ther skapæt hi??imel oc iordh oc alt Ihet ther i

thom ær. Oc troær aa Jhcsum Crislu/n, hans sen, Ihær aflæt var
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aff then helliger andh, føclh af me Maria oc pinth var vnder Po«-

cius Pilalw« dom, oc Iroær at ha?j stodh a tridie dag vp aff dethæ,

oc Ihoo al ierlhrikis sindh alT me^ sith heiluge blolh, oc troor

al ha« vp lil hiwitnerigis for, oc sidher a syn faderss hogræ

hænde iæffn voldugh velher ha/fniim, oc sende siden syn helluger 5

andh til syne apposllæ oc bolh Ihotn at p/edicke hans nail'n, oc

giffue afflalh af syndæ alle Ihom ther aa ha/tniim troær.

Ther Ihe philosophi halTdhæ ihettæ hørt, Iha finghe Ihe

træghælss foræ theræ synde i theris hiarte, oc toghe then Iro

starch i Iheræ hiigh, oc segnde thom mæt Vorherris corss, oc lO lxi*

mæt then styrckeisse, ther the finghe af then Iroo, Iha ginge the

alle sammen i then eldh. Æn then hærræ Iher the Ihrc swene

gømdhæ i then loghend ofn han gewide thom, at Ihom matlæ

ennghæ hedæ mæn geræ, oc tog ihcrce siæle aff Ihæn eldh, oc

sættæ thom i paradiis. Oc lolh Vorherræ fulkomme the^ ordh 15

met thom, ther han sagdæ foræ la?(ghæ: then mynste lok a ethers

hoffuit ær, han skall ey forfaress. Siden toghe the/ folk a Gudh

trodæ theris legom och groffue thom nedær then trælhændhæ dagh

i Nouembris monæth. Siden majjge af the hedhne ther the soghe

thættæ iærntegen, tha Irode the a Vorherræ Jhcsum Cristum, 20

EfTlher tæltæ alt tha talæth keiseren vith he/«ne met blit-

skap oc met vegseil vildæ ha« henne hugh met huærue, oc loff-

uit henne thæt, o/n- hun vilde filughe hans villie, hun skulde væ/-ce

hans enwoldugh drotningh. Eæn ther han so ath hun wirdhæ

thæn rigdom ey veder søer, tha wort han harle vred oc loth 25

henne af clædhe ok met lyme hustruge. Tha toghe vmilde swene

och slitæ hennis spæthe legom met en lyme, oc ther thce vare

trællæ, tha ginge andre lill. Æn Vorshe/ræ iomfruge hu« vor

slarkir æn then ther sloa, oc voldugher æn domere«. I all then

bardagh var hmi harlæ glalh oc tacket Gudh gicrnæ. 30

Keyseren spordæ huat hu«, helder vilde tholæ fram then bar-

dagh æn hu« vilde ha«nu/« lydhæ. Hmt swaret: o hin vrene

hundh, gør Ihæl ther thin vndæ hugh moa mest hygge! iac vill

ha«nu/« mæt pyne efftær gialde, ther mck hauer lost mæt pynæ.

Foræ theligh pyne skalt thu mech æn see i hellughe mæntz glæde, 35
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oc thu skall sidhe i ewiwnelige pyne oc iæmre lik sooræ, at Ihu

hauer sliclh af mek oc andree cristne mæn.

Then keiseræ rerdess afl" deffuels gelne, oc beth at hun

skulde luckis i elh mirke presun. Uan luctes i Ihet mirke huss,

Lxii 5 oc lolff daghe tolde huyi llier bode hunger oc terslh, Æn Vor-

herræ foiiidæ icke sin tærne, men sænde till hennæ sin hellugh

engell, at hugswale hennæ, oc sendhe til henne en snee hwilh

dwæ, ther he?*ne tiente huat ther hun till silh legeme thyrtæ.

Mæthen tætte var alt, tha fra hans drotniwg then hordæ dom,

10 ther keiscren haffde yuer sancta Katerina giuet, ok tok till ath

stundæ oc throa ath se henne oc tale vether he^ne. Tha loth

hun caile til segh Porphirius ther høffdingh var yuer alt hans

ridderskap, oc openbarit sin hug oc sin villie fore ha«num, oc

sporde hawnuwt at radhe, huore ihet motte soa vordhæ, al hu«

15 motte komme i talen vether then helluge mø. Han var harlæ

witær man oc for hugthæ til Vorsherræ nadæ. Ha«, lagde vyn

aa, at ha« matte hennæ villie fulkome. Ha« vægdhæ alle Ihe

vocler, ther he«ne gømde met ma«ge gaue oc siden ginge the

bodæ drotniwgh oc Porphiri«« bort til hin prisun, om ther fole

30 var i fyrstæ søfTn, oc soghe hey/ne skynende af megel fægærndh.

Æn the som sødhe døn, ther the finghe soom the inginge, ihet

stirklhæ Ihom til bædræ hopp. Æn sancta Katerina, ther lønlic

var i Vorsherræ snillæ, hennis ordh the vare om sødæ som hun-

nugs drope. Hu« sagde Ihom haoræ scawmelic tessæ væriiss æræ

25 ær, oc kende thom at throa til Ihe^ liiff, ther icke ær ændee aa.

Hu;j. manet thom till, at the skulde icke rætæs iørtrikis pyne, oc

sagdæ, at for ma«ge ha«de pyne kommer ma« til h\mmerig\s.

Æffter sancta Katerina ke«nels forwte« oc then hellug andzs ken-

nels for i«nen tha trodæ the a Vorhe;ræ Jhesum Crisluwj, bode

30 drotningh oc Porphirius, oc thu hundrede ridder«!, oc the toghe

segnels af he«ne, oc ginge vth af ihet prisun, oc vare bodhe met

starck hugh at tolæ dot foræ Vorherræ.

Ther the xii dage vare ændh, tha loth keysere?* henne fore

sig ledæ. Tha bath hu7^ aff Vorherræ, at ha« skulde gifTue henne

Lxn* 35 vil oc snille at suare kcysere?i oc crafft till at tolæ pyne fore

hans naffn, I Ihære som hwn bath, saa tedess henne Vorherre
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JhesuHj Crislii/H met englæ skarææ oc sagdæ: dotter, var faslh

vli tegh och rædess icke, forli at iarh ær met Icgh, oc iac skal

tegh ey forlhii. Siden for Vorhærre lil hi/Hmell, oc hun var gladh

af slich iælh, oc tackit Gudh. Tlier keiserc?i soa, at hun var soa

væn foræ alt Ibe^ han hafde seet, tha vndrcde the alle, furthi ath 5

Ihe hugdhæ alh hun vare forfaren af then hungær, oc aff Ihen

thyrst, ther hun hafde loldh. Tha logh han oc skulde he/ine

blydæ inæl vægxell, om Ihet mot(æ dughe, Ther han Ihet soa,

al hu« war soa slerck orh vui;«neligh, tha vort han hariæ vredh

orh hugdæ met huat pyne ha«, matte he?ine hugh met huærue. 10

Fur ha«nuw} stoth en af ha«s volss men oc sagde til hannuHC o

miklæ keizær, vilde i mek heræ, iach kunnæ elher enky«s pyne

wise, al fir æn hu« then pyne toll , hun gor hiialh ther elhers

villie ær. I skullæ ladhe goræ fyre hiull och setlhæ ther iærn

rroghe i, och sælter he«ne Iher hoos, oc lade henne then iæm- 15

erlic hueruc« see. Tha skal hu« entigh til ollier Iroo huærues

eller i lade he«ne forfares i then iæmerlic det, alle crislnc me«.

til rælzel.

Tlie^ var soa giort sohi han roddo. Siden loghe [the] sancta

Katerina oc sætle henne i blant the hiull. Tha soa hu« vp i 20

hi/«mell oc callet Gudh lil hielper. Soa for Vorsherris cngell

nilher och frelsset henne af Ihen pyne oc slo alle Ihe hiull synder

oc drap vtallic afT Ihe hedne, ther lilh haffde koHimcn at see aa.

Tha soa drotni«gh al Gudzs heffnd var komme«, oc then

ther sigh haffde firræ fialdh fore sin husbovides rælzell, hu« kom 25

tha vlh harlæ derff lil keiseren oc roptæ ha»nu«i fore alt folk oc

sagde: thu esth iæmerligh i hiarle blind, alh thu kcHnis ey vilher

thin skaperæ, oc thu ladher ey en aff at pyne Vorsherris mø.

Vilh thæth sawneligh, alh iach Ihiæner Vorherræ Jhesum Crislu/«.

MaxcHcius fældis mikit af hans husfruge omhueruels. Ther 30 lxiii

han kendis ther vether, at hu« meltæ allh met Ihen helluge me,

oc hu« var soa slarck i crislc«dows Iroo, tha belh ha« synee

swcne, alh the skulde hejme fange vhefdelic. The giorde som

Ihom vort bodelh, oc loge iern spiger oc slunge i gemmen ben-

nis spcnc oc slide Ihom fra« hey/nis brislh. Siden lode Ihe 35

he^me bort al heffde. Sosom hu« kom lil Ihæn slalh hu?«, skulde

5
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i heffdes, so sagde hu/i till sanctam Katerinam oc bath, alh hun

skulde ærue henne nadæ aff Vorherræ. Tha lolh sancta Katerina

vp sin inwn oc huggelh he?(ne oc sagde: fruge, Ihu skalt væræ

starc i thi?i hug, oc see vp til Vorhe/ræ, oc haff thin acallen lil

5 hannum, forthi at ha/t ær nær alle thom thær a hannuwt callæ

met sawnend. Thu scalt icke rædiss, forthi ath thu scalt me^

martirii crone see thin skabere ko/tni/fgh i himmerigi, Vorherræ

JhesuHj, Cristurti, met huem th«r Ihu scalt glædiss e forvten ænde.

Then gode drotnijjgh hu/i stirctes megelh af hejmcs talen, oc

10 sidhen vor hun heddeth oc for till himmerigis. Porphiriws for

sidew. til met andree cr/stnæ mæn oc toge hevinis lecome oc

groue the^ harle heterlict,

Matige aff Ihe helhnæ som. soghe keiserews vmildighet och

Vorshe^re dyre ierntegen, tha huærfdes the till Vorherræ Jheswm

15 CristUMi. Siden thæn gode drotni?jghz martirii var ændh, tha vort

Porphiri«« soa full af gtidelic elskugh, at hajj- gik forææ keisere^t

met fiill hugh till Gudh, oc sagde: hærlil hauer iach liænt iørd-

erigis hevræ, nu hfiu^v iach met andre thu hundret ridderæ Ihet

till radh gripet, iach vil aldrig oftær væriizs majt thiænee, mæn
20 Vorhe?ræ Jhesuvii Cristum ther vor skapcre ær. Thaa vort keis-

ere» harlæ rædh oc vente sigh arædhe aff thom. Tha togh baji

oc calleth thom allee til segh. Porphirijt« stodh alt vten , forti

afh han var harlæ høuisk oc huær man vntæ hanm)m væll.

Keisere/t vilde mæt kyndugh talæ gerne huærueif Iheris hugh, om

25 ha« gadhæ. Tha reddis Porphirijts, at keiseren skulde thom soa

rædhe mæt pyne. ath the skulde omwe?tdis aff there troo. Ban

lepær i blant thom oc sagde lil keiserejt: vuithær estu, keisere,

at thu vilt forthii houeth oc then Iht-r heffdijtg ær, och hather

thom ther sma æræ. Æn vten om thu forwinnær mech ferst

30 mæth ordh thu tapær tith ærfuit, alh thu talær velher thom. Tha

swaret keisereyj. harlæ harmelic oc sagde: mæden thu eslh there

houeth och høffdingh, som thu sigher, tha herær Ihet væll til, alh

thu giff thom efTlersiun, ath thu lath anligh først af thcHue folskæ,

ælder thu scalt oc først døo. ÆlTlher Ihælh at Porphiriws oc

35 hans selskap vare soa stærcke vti thom, tha lodh keiseren thom

alle vtledæ af stade/t, och lolh sloa alles there hals aff, først
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Purphiri«« ocli siden Ihe andree. The ændclh Iheris pyne oc

Iharæ marlirii a (lien fiarde dag oc tiiighe i NoucMjber monelh.

Anne?« dagh Iher efftær (ha sæ((is keisere«. a sjn doms(ull

oc var ey en fiill af helluge mæ/((z blo(h, oc lo(h calle foræ sech

s.incta Katerina oc sagde: (hoc (hu liaffuey (hætte all vullæt oc 5

(hujM alle for\væn(h met (hin lis(h, æn om (hu vilt mec lydæ, tha

skalt (hu leffue nie^ mech och hedhæ myn dro(ni/)gh. Æn Iher

lill at (hu fordrager oss ey lenger, (ha væll (egh e(h aff (hu: æntig

ath Ihu ofTrær (il myne gudhc æller ath thin haiss skal afifslass,

och (liw skalt Ihee en vndh siun alle thom Iher a tik seer. Then 10

helluge mo swarel: the^ ær icke vnder siwn ath see a then Iher

aff ændæ for hederligh vphop, oc aff delh vdedelichet, oc af gradh

fagneth, af vglædæ glædæ. Gor huat ther thin hugh hauer ungget,

iach ær boæn til at tolelh alt fore Worhe;rææ naffn. lxiv

Ther han war ful visse a(h ha?« molte he»tne icki foa om- 15

wendh, tha gaf han dom yuer hennæ, at hun sculde høffdis.

Ilajjs swene toghe he;tne, oc lede henne vten staden oc vildhæ

fulkoMHiie keisere/iS both. Ther foikit soa, at huji sculde hoffdis,

tha græde thee harle iæmerligh. Ther sovicta Katerina kom til

(hen stadh, (her hii/t skulde i hofdes, (ha balh hun sigh orloff af 20

then ther skulde henne hofde, ath hun motte bedæ til Vorhærræ.

Han vcttæ hennæ ihet. Tha lifflhe hu?t synæ oghen vp til. him-

mel oc sagdhe: o Gudh, ther vore helsnæ ær, ther tro iomfruger

hob ær oc theris æræ, iach tacker tegh gerne, at thu lost mech

være verdugh at tellies me^ andre helluge møer. Nu bedher iac 25

mit dom, oc hans swærdh ther mek skal sloa, thu ther engen

dom rædis, iac beder tek, at thu (agh vether myn siæll, oc hennæe

føris met thin hellughc englæ hænder til thæn faghnet, ther andre

belluge mø haue. Jach bedæs, Herræ, thæt alle thom ther

tilh naffn æræ, oc ammywnels af myne pyne haue, af alle the bene 30

ther the bedhæ, gif thom skøth vetæls.

Sosom hun haffdæ muxen ændh sin ben, soa kom een røs(

aff himmell oc sagde: hethærlikesth mø, Ihin bon ær hert, coom

dyræ mee. och (ach thin len i bland ænglæ choor, forlhi at the

bidhæ nw [thin] tilkomme. 35

5*
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Ther sancta Raterina hørdhe Ihet^ Iha stodh hu« vp harlæ

gladh oc ractæ vlh sin mialc hwide hals oc hun vort hefdeth a

tlien fæmtæ dagh oc tiiigliæ i nouewiber moneth. Tha flet af

he/tnis legomee mialc foræ blod til vitne, at hu?* var skær mo.

5 Englæ fore side» lill oc førde hc/inis legeme till eth biergh, hedær

Synay, ther tinge daghe færd ær fra« then stadh thær hun vort

dræpen i, oc ther geræs ma/jge iærnteghen foræ hennis skildh.

Aff henne graff rinnær en kelde, oc alle siuke ther thom two

thær inne« the foa alle beter fore he«nis skildh af Vorhcj-ræ

10 Jhesu Cristo, ther ee ær signdh. Qiii viuit et regnat deus per

omnia secitla seCu\ortiml

Amen.
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¥vær alt Ceciiia landh flegh sancta Agathæ freghl soa mikit [folk

for] til Cathane;jciii/H borg til sancta Agatha gralT. Soa for oc

Lucia en mø met Euticia sin moder til then borg. Euticia hennæ

moder hafde soa migii blotryn i fyræ vinlær, at engew læge moltæ

henne bod rodæ. Soso;« the ginge i procession om kirki, soa 5

herdæ sancta Lucia en legsæ af Ieste?t, atb en kone fik bodæ af

blotryn, forthi at hun logh a then næderslæ trath af Vorsherræ

clædæ. Oc ther hu7t herdæ the;, tha sagde hu?« til sin moder:

moder, vilt thu tro thæt sancta Agatha ther py;it var force Vor-

hej-ræ naffn, at hu7i var verdugh al haffue iaffnlic Vorsherræ 10

vylher vist, tha mat thn bodh foa oc tagh aa he?jnis graff.

Side?« then hogtit var ændh oc fole for alle bort, thaa ginge

the bodæ till hin graff oc badæ theris bene. Sosom the badæ

harlæ lengi, soa vort Lucia at sofTne, pch tha so hu« i sefine/f

sancta Agala stande i blant englæ, oc var cronet met ærlic stene, 15

oc sagde: myn sysler, Lucia me, hv\i bedes Ihu ihet afl mcc,

ther thu mat selfT thin moder welhæ? och om brat vort hun

heil, och sosom fore myn skild Calhane«cium stalh ær hegh afl"

Vorherræ, soa skal Syracusana stalh oc for Ihi/t skild hegiss,

forti at thu hauer bodh Vorherræ eth fagerth hærbergh, Ihin 20

mødom. Siden hun hafidhe the^ hørt, Iha vaknæt hu7j, oc vort

harlæ rædh oc sagde til sin moder: modhær, see nu estu heil,

nu maner iach tegh til for hejtne skildh, ther tek hauer helgiort,
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alh thu neffnd aldrigh fæstema« for mech, men all ihet ther (hu

Lxv vilt mec giffue til tess at iac skulde mit legome smitte, ther beder

iach tek at (hu [g]af niek alt nu al gerne mit legome rent lil myn

hellugb skaberæ. Tha svaræt Eulicia heyjne modher: dotter, thu

5 vesth the^ vell seIfT, at siden Ihin fader var dølh, i tesse ni vintræ

alt Ihet ther han leffnde tik, tha hauer iach helder ecth æn myn-

skæt. Nu dotlher, effther Ihe^ ther iach ær det, gør aff gozæt

hual thin villie ær. Lucia sagde: moder, hør mit radh, then ær

Gudh icke fulleligh kiær, Iher thæt giuer, ther han gitær ey selff

10 ine^ seg borælh. Æn vilt thu, at Gud hauer tegh liofT, tha gif

Ihet ther [thu] mat selff nydhe. Æn ther thu dør, tha nyder thu ther

icke afl'. The/ ther thu gilTtier tha, Ihet giffuer thu alt forti at

Ihu mal ey selff hauet. Sosom the talediss bodæ hwær dagh

veder, soa var there gothzs e my«ne, forti at Ihet galTs fatuchl folk.

15 ÆlTler Ihæth at godzset mynskediss, tha fra he?ine festema?*

the/, och sporde hennis fostermoder at huat Ihet haffde at setthe.

[lin foste?-moder swareth, hun hauer køpt en then eghn ther

skylder twsende fald meræ æn Ihen ther hun for gaff. Hin fesle-

ma^t trodæ, al Ihet var værilz køp, oc gaf thær icke mere om.

20 Ha« vnderslodh tho omsider, at he«nis godzs gaffs fatuge oc

vidwæ oc pilegrime oc Gudzs lienisle mæn. Tha gik han til

PaschasiuH* oc vræctæ henne, oc sagde, at hun var c?<sten oc

amodh theræ logh.

Siden logh Paschasiif* oc rædde henne lil at uffræ til afgude.

25 Sancta Lucia sagde: Ihet ær høghæst offer at offræ Gudh, at witi

viduæ oc fade/lesee børn i theris nøth. 1 tesse Ihre vintær giorde

iach icke annelh æn iach oITrælh til Ihen leflucnde Gudh. Nu

mæden icke ær meræ efftær aff golzet, nu offer iac mek selff

hnnnum i hænder, skipe han mit moall, som hans villie ær! —
30 PaschasiMs sagde: ihetlæ matlhu sighc annen crislen man ther

Ihine lygee vare oc ey mech ther hogdi«ge logh gemcr lærfft thu

LXV icke ihet sighe. Lucia swareth: thu gemer hoffdinge logh oc iegh

gømer Gudz logh, thu rædis høffdinge logh, oc iac rædis Gudh.

Thu vilt Ihom ey relæ oc iach vill ey Gudh relæ. Pascasius

35 sagde: thu hauer tit fæderne vptærith me* vnd kislh. oc forlhi

laler thu soa. Lucia suaret: mit fæde?ne hauer iach lagh i eth
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Irvgd stalh, æn ondh lust fcch iac aldrigh liwcrke« i Icgom eller

i hugh. Pascasius sagdæ : hiiilke æræ ihe ther hugli oc legome

dieiie? Lucia swarede: ihet ær i tht-r huglien droue, aff cther

sighær aposteie^i, at vnde talen tliee droue godæ sidhæ, æggi folk

til al synde och fortlii the/æ skapere oc lilge deffuelien. The 5

ther legomen droue thæl ær Ihe ther mcræ giffue om væræls

ælskug æn om eui/Hielic ælskugh. Paschasius sagde: thine ordh

worth ey soa ma/zghe ther thu thaier til at vordhe barth. Lucia

swarede: Gudz ordh the mughe icke my/ikis. Pascasius sagde:

tha estu Gudh. Lucia suarede: iach ær Gudzs tærnæ, och forti lo

tale/- iach Gudz ordh, forti at Vorhe/ræ sagde soa: ther i sta/uie

fore dom, tha tale i sialue icki, me« then helinger and ha?« skal

tale af ethers mu/<. Paschasius sagde: tha ær then helinger and

i tegh. Lucia su;u'ede: aposlellen sagde, at alle the ther renlic

lefue. the æræ Gudz mynstær, oc then helinger andh bor i thom. 15

Paschasius sagdæ: iach skal lade tegh ledhe til elh skøge huss,

oc ther thu vorder ther spiallæth, tha flyær then helinger andh

fran tegh. Lucia swarede: legome moa aldrig smitlæs vten me^

hughsens villie,- oc om thu toghe rekæls oc lagde i my« hånd,

oc offræt thu ihet met thin hånd, Gudh saghe ther icke till. 20

Han domer alt eliter hugh oc villie, Æn om thu lader mek

smittes gen myn villie, my« renlighet vorder mek twifoldh til m)n

crone. Paschasius sagde: tliæræ scall iach lade thin andh vi)gifluc

vnder then vreidicheth, vien thu taker till at filghe vor syth. I^ucia

suarede: iach sagde tegh the^, at thu gider ey myn villie vend til 25 Lxvi

synde. Tha loth Pascasius calle the formelt af the? vrene huss

oc balh, al hu« sculde soa lengee tholæ then vrenlichet til thess

ath hun gaffue sin and vpp. Sosom the toge til oc vilde henne

bort drage, tha giorde then helluger andh he/uie soa thungh, at

huM malte ey rykkes af then stad. Siden ginge ma/fge til oc vilde 30

drage henne. Thaa vorde the soa Irætlæ, al the orktæ yckæ.

Tha bare the rcp a henne hendher oc fødær, oc drogæ alle saw*-

men. Flun var e æm orugh ænsæ elh biergh. Tha vort Pascha-

sius soa harm, at ha?j lot calle coklær oc andree onde nie//, at

the sculde met there onde lislæ komme he«ne bort, oc Ihe gadhe 35

tho ev.
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Tha hughdhe Paschasius, alh Inm giorde Ihet met onde

lislæ, al hu/i slodh soa fast. Tha lodh han hentæ ma?ige øxeen,

at Ihe skulde drage henne aff sladh, oc the matlæ icke dughæ.

Tha sagde Pascasius: huat onde listæ ær thætte? Lucia suar-

5 edhe: the^ ær ey ond lislh me/i Gudz ælskugh. Paschasius sagde;

huat moa [het sæltæ, at soa spæden mø ma ey rikkess af stadh

foræ tusende mæw? Lucia swarede: om thu hewlær æn thi

lusende, tha scullæ the høræ, at then helliger andh siger til mec,

at hoss my« vinstræ sidæ sculle tusende falle, oc hoss myn høgre

10 sidæ ti tusende.

Thaa vort Paschasius so harmt, alh ha/t viste sigh ey radh.

Tha lod han gøræ en starc eld huoss henne, oc beg och qwade

oc vellend oly, Ihet caslelh Ihe a he«ne, oc hun war ee soa

stadugh oc sagdæ : iach hauer bedæt myn herræ Jhesuwi Crislum,

15 at thenne eldh mo mek icke skadhe, oc forlhi beddes iac dwalsæ

lil mil martiriu7«, at Ihe Iher a Giidh troo, Ihe skulle ey foa

ræzell at tholæ pyne, oc the ther ey trode the skulle vglæde foa,

ther the the^ soghe.

Siden malte hans venne ey ienger lolæ then harm ther

LXVI* 20 hun giorde vether Pascasium. Tha togh en thcræ sit suerdh oc

stak henne i gomen. Ther hun var i gCHtmen slu/jgen, tha e

mæde« hun vilde bedæ sinæ bonæ lengst tha badh hu/t, oc hun

taleth vilh ihet folk ther hoos henne slodæ, oc sagdæ: iach bothæ

ether then frith ther giuen ær then hollug kirki, mæden Diocle-

25 cianus ær vtcaslelh aff silh riki oc Maximian«« ær i dag dølh.

Oc sosom Calhinensiu//i stat hauor my/t sysler Agata til hielpær,

soa skullæ i och vidæ, at liudh haue/- mek sendh lill Ihe/tne

stalh, om i villæ troo a Gudh oc geræ Gudzs villie. Sosom hu?t

Ihe* lalæth, soa leddæs Paschasius bunden foræ hennæ øghen

30 me* hårde bandh. Tha ko/ztme ma/tge ther kærdhe vuer ha/t-

nu»j, han hafde røHth oc rænt, oc sidhen førlhæ Ihe ha/mu/it lil

Romæ, och han fick thære dom, at han skulde halshuggis. Soa

wort ha/t och.

Æn Vorsherræ martir, santta Lucia, hun kom ey aff then

35 stalh, ther hun vort gc//tmen stu/tghen, och ey gaff hu/t sin and
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vp før æn prester kommee, oc gaffiie hewne sin criSle/idom. Oc

siden gaf hun sin and vpp i Vorsherræ voldh. Then samme

[stath] giordes en kirke vp i he/ines nafn, ther som fore heyjnis

skyld ma/jge hånde iærntegen gøræs aff Vorhejræ Jhesu Cristo,

ther leiier ee forwte?t ænde. 5

Amen.
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fl
mbrosius bisciip sæwclær qwædie lill alle helluge møer: i

I skulle glædes oc drage li! mynnæ, huorlund sancla Agnes

var pyndh, at andre mør maltæ Iher slirkes aff. Ther luv« var

trælta« vintær gammel, tha lapet hun dolh oc fan lii(T, forli alh

5 hu« ælslæ hanmim enæ, Iher lifTuil giordæ. Hun reknedes barn

i aor tall oc gajnmel foræ vilh skyldh. Hu?t var fager i anlat,

æn fægeræ var hu7t i tro. Ther hu« kom hiem fra?* scolæ , Iha

fec giælkerenss son aff burghe/t megel ælskug til henne, oc tha

toc han ma/tge hondæ godzs oc iættet henne at giffue. Siden loc

Lxvii 10 han ærlic klænna;t och fordæ henne, Æn sancta Agness wirdet

ey alt vith eth fozs. The^ wurth tho soa, ath tliæn vnge man

pinless af stor ælskugh, oc wænlæ, at hu?t vilde bætræ clænnæt

baue, oc fik alle the ærlige stene ther dytelig vare, oc sænde

he?tnæ oc friæth he/jnæ bodæ mæt sæc oc anåre synee frænder.

15 Ha« bøth henne rigdom huss oc eghn oc alle værilz gøzki, at

hu7i skulde ha^nium til husbonde taghe, Tha ga(T sancta Agness

sligh swar: fly fra« mek, syndens sot oc vndzsskaps foster oc

dotsenss fader, fly fra« mek, forli alh iech hauer fanget a«ne«

ælskær, Iher mek haucr megit bætræ cleynet gilTuil æn Ihu. Han

20 hauer mek thæghæt met siit fingærn, ther bodæ ær ærligere æn

thu esth i slæct oc i voldh. Ha« hauer fæghræt myn handh oc

my« halss met skært gull satli met dyræ slenæ. Ha« hauer sath

elh mark a mylh antiadæ, al iech skal engen ælskæ vlen ha«nu?«
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ene. Han haner mcch klædh met eth giill silli clædee of met

mawniwge ncslbe hauer ha/i mek fægrætli. Han lethæ mek me-

gitli liggc/nle fææ, iher lia« vill mek giue, oc iac jjilher soa til

mil lifs ændoe. Nu moa iac hammim til scam oc laslh ey forlhi,

[her mec ær tilbunden met so megcll golwillie. Ha/iS slæct ær 5

høgisth oc ha«s mugælicliet ær slarkcst, hans asiun ær fægerslh,

ha/<s ælskugh ær sodeslh, oc ha/«s nadhæ ær hæst, hans Icgome

ær blændh me^ mit iegOHt, oc ha«s blodh iiauer fæghræt minæ

kynnæ. Hans moder ær mø, och hans fader vislæ ey konæ.

Vlaiinum tiæne cnglæ, oc hans fagerlic vndcr bodæ soli oc monæ. 10

Af ha?ts døn rcsæs vp døthæ , hans gøzski mynkis aldrigh, och

ha«s rigdom vorder ickæ my;inæ. Ha«num skal iach myn troo

gøme och hanmun anltuorde iach mek all i liændær. Ther iach

ælsker ha/inu»i tha ær iach skær, ther ioc kowiuier nær ha/aiuwt,

Iha ær iech ren, ther iach lagher aa ha/tnu»t, tha ær iach møø. 15

Ther han Ihe^ herde af Ihæ« æiscugh Iher hun haffde, tha lxvii*

fec han soa megel sorgh, al han logtess i sin songh. Thær hans

fader Ihet horde, alh hans sot var fore he?jnis skyldh, tha togh

ha/i oc sendhe bodæscap til henne oc balh alth the^ samme.

Sancta Agnes ncleth oc sagdæ, at hu?« vilde fore enge« coslh 20

brydæ thæn sælh , ther hun togh met Ihæn (irræmer fæstema«.

Tha loth gialkir gezlæ letæ oc sporie huat festema« the^ var ther

Agnes rose soa migil af. Tha sagde een, at hu« var crislen och

vilde so me^ cloklist, at hun sagdæ Crist wære syn fæ.ste ma?*.

Ther gialkyr IhaU hordæ, tha vorlh ha« harlæ gladh oc sende 25

budh elTler he/tnc, at hu« skulde kowimc lore hans domstoll, oc

ha« talclh fyrst blidelige vether he«ne, och siden hollæ ha« henne,

æn Gndzs mo hu« swegs ey aff fagree talæ oc ræddis ey af hoot,

mc« hu« var ee i then same hugh oc spotlclh ha?*nu/« bodæ ti)er

ha« fægrilh laiede, och ther han hotlæ. 30

Ther gialkar soa so megill slather i henne, Iha talel ha/<

vedher hcwnes frænder, forti al hu« var vellboren, och vilde he«ne

ey voldh gøræ, och ville he?tne, ath hu« var crislen. Anne« dagh

ther effther lodh han henne kalle fo?e sigh, uc ee om slu;(dh

spordæ ha«, om hu« vilde hans sønss villie filge. Æfl'ther ihet 35

ha« soa, alh ha« stæruet alt at icke huat ther ha« omtalelh, tha
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sagde han: vlen thii skill tegh vithær crtslne mænU vndee list,

thu gidlier ey rælh vilh fanget oc gode rad gyder thii ey lydh,

forti ær tegh Iwært at tim gak til Vestæm my/i gudh oc helhriv

hæ;ine, om thu vill met medom leuee, hcdræ hænne bodæ dagh

5 oc nat. Sancta Agnes suarede oc sagde: mædc/t iac sogthæ a

mot Ihin sen ther ma« ær liffndh, ther bodæ moa høræ oc see,

følæ oc gange, huoræ molthæ iach dyrcke Ihinæ gude ther bodæ

Lxviii æræ deffuee oc blinde, oc gere myn Gudh ther vanhedhær niæth,

at neghæ niy« hals til thom ther aff sten æræ.

10 Ther SimphroniifS gialkyr hertæ Ihe^, Iha sagde han: Ihettæ

radh iach thin barnskæ, at Ihu forsmoar tegh ey soa selff,

at gude vorde tegh vrede, forti at iach seer, at thit vith ær ey

kommen til laghe alder. Sancta Agnes suareth: thu skalt ey

ventæ mec barn soa migit i legome/i, at iach vil thin blilskap

15 letæ. Æn ræt troo han gær ey aff alder meæn aff vilh, oc alz-

mnghænde Gudh ha« preuer meræ hugh æn alder, æn thine gude

vill iach icke hedree. Æn forti at thu thætle vilt, hwilt thu orker

ey at fulkomme, hual ther tcg siunes Ihet bidher iach, al thu gor.

Simphorin;<6 sagde: wæl tek elh aff Ihu, ænte^i ath thu ofTrær til

20 Vestem myn gudh mæt andree mer, æller thu skalt ledcss til

skekiæ huss oc mistæ thin medom ther vrenligh, oc cristne me^i

sculle ey gidæ tegh hulpælh. Sancta Agncss swaredhe: viste thu

huilc myn hug ær, thu hafde tesse ord icke mellh, æn forti at iac

veth huore mikil hans dygdh ær, forti vill iach Iriggelic forsmoo

25 thin hoth, oc vith teg, at iac skall huærkeen offræ Ihiue gudhe

oc ey scal iach smittes meth vren lusth, forthi at iach hauer æn

me^ mec ther mit lecome gemer. Gudzs cngell oc enboren Gudz

sen, Ihen ther thu kenner ey, han ær mek en vuiytdende mur,

han ær myn vocthere, ther aldrigh soffuer, æn ihhie gudhe the

30 ære aff eer oc af sten. Guddom moa ey i sten bygge, men i

himmell, ær [ey] i eth æller i anncn malm mæn vti ihet høghæ

hi/rtmerige. Æn thu och thine lighe, vte« i lade aff at dyrcke

tesse ondhe gude, ethers pyne vorder sligsammæ som Ihe/e, forthi

at sosom the brcwnis och sløpæs i belede , so skulle i bre/aiis

35 met enlic eldh, ey lill at stepess, mæn til ath fordomes ee for-

vie« ænde.
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Siden logh llien galne dowimeræ oc lodh henne aff clædæ,

oc lil ihet vrenæ hiiss ledhæ, oc lod inga/fge, oc skryæ oc øpæ

lessæ ord: Agnes mø, (her gudlie haner skændh, hun scal til lxviu*

vrene qwmne huss ledæs. Ther hii« war afclædh, Iha voxlhæ

hennis hoar soa megilh, ath thet haar, som Gudz nadæ var, 5

clæddæ hewne halue fægræ æn hnn vare i alsom deilixle clæder.

Ther hu7t kom i Ihæt vrene huss, tha stoth Iher amot he^me een

Gudzs engeli oc husdæ he/jne soa meget met liuss, ath engen

ina7i tordæ hennææ taghe elier see foræ liuss. Jhet huss ther

hu/j var innæ, the^ skynde soa liust ense solen vare Iher siæltTlO

nie^ all sin craft, at ee thismeræ ther annen majt girides til at

see a he«ne, Ihis kranckeræ vare hans ege«, soa var h«?t lywss.

SosoOT hu« lagdes nedher och bath synæ benæ, soa tediss foræ

hennæ ©ghen elh hwit clæd^, och clædde sigh mælh oc sagde:

Hærræ Jhesus Crist, iac tacker legh gerne, al thu hauer mek 15

legnæt i tal! met andve thine tienisle meor, oc hatTner mek clædæ

gifl'uit. The^ samme clædæ war soa wæll til motæ scapcth cffther

hejinis legome, oc soa vilh var thæth och fagerlh, al engen vislæ

annet æn theif varæ giort mæt englæ hænder. Aff Ihet vrene

huss vort giort eth bene huss, oc huilke/j ma?* som (her ingieck 20

och ther inkom, han gick ee halue helær bort vth æn han inkom.

Siden ihælte worth alt. tha kowi giælkyrins søn til thæn

stadh met syne vnge kowipane oc wentæ al han skulde goræ

henne vfrid och fræmme sin villie met henne. Och ther han soa

at tbe ther viginge hafde henne engen vfirmd giort, tha vittæ han 25

thom oc spoltfft ok sagdæ, ath the vare blyæ , oc gik in i Ihet

huss ther hu7i bat syne benæ. Tha gik han haiilæ derffuelic indh

oc vilde ey æræ Ihet liuss ther Vorhærræ haffdæ henne gyuclh,

niæde?j, lepær til oc vilde hennæ vfyrmæ. Æn før æn ha;* kom

sin handh a henne, førræ fiall han nedher sten døth aff dcffuell- 30

e/(S hondæ verc, Ther hans kompane soghe the^ ha?* dwaldee

soa lengee ther i?ine, och hugdæ, at ha?j, vare i Ihen vrene lysth, lxix

Ihaa gik en aff thom Iher hannuwj. var hemælst, oc hittæ ha?tnum

døth ther inne, oc bar vp at epæ, oc sagdæ: mildestæ Romere,

hielper! thenne vndæ valh haffuer giælkyrins søn dræpæth me^ 35

svn onde listæ.
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Siden kom niegel folk til thæt hiiss, ooh somme sagde at

hun var det skuldiigli, oc somme sagde at hii?i var sacløss. Ther

giælkyrin horde the^ hans son var delh, han løpær till [het huss

wet megell grat, och ther han indkom, och hart soa sin søn

5 døth ligge, tha bar han vp al øpæ: o hin grimæstæ ywær alle

q(/*nnæ! haner thu dræpit myn søn met thyne ondæ listæ? Tha

togh han och letæ afl' hennæ harlæ gørlæ, hnoræ ha?t vort soa

doth. Sanela Agness sw^arede ok sagde: forli han vilde fulkomme

deffuellens gerniv^gh, tha fik deflfueilew voldh yuer ha«num oc drap

10 hayjnum. Hwi komme (he andree hele borlh fra mek ther in-

ginge til mek, ther ræt var, forlhi at Ihe hcdræt alle Giidh Iher

mec sende sin engell, oc gaff mek Ihælte clædæ ther iach ær

clædh mælh. Oc ther the soghe thet engleliuss Ihaa æræt the

thet och ginge bort, æn thin søn thé* førstæ han inkom, tha vilde

15 han mec vfirmee, och ther han vilde mek hanlæ, tha gaff engellen

hawniim then vnde døth. Giælkyr sagdæ: nu mo iac prene, ath

thu hauer ey giorth the^ met klogh lislh, om thu bedher engelle?«.

ihet han giffuer meck myn søn heell aflher gien. Sancta Agnes

suaredæ: thoc ethers tro ær Ihæl ey værdugh at tygge aff Vor-

20 hevræ, tha ær Ihe^ tho timæ till at Vorherris dygd mottæ open-

baris. I sknllæ alle vtgange, at iach molte myne bøne til Vor-

herræ bidhæ.

Ther the ware alle vtgangne, tha lagde hun sigh nither och

bath Vorherræ, ath ha« skulde then døtæ vprese. Ther hun

25 hafl'de soa bcdælh, tha tedess hewne (en) e?jgell Iher henne vp-

lifflhæ grælende oc styrcfhe hennis hugh ok resde thæn døtæ vp.

Lxix* Ha?( gik sidhen vt oc bar vp at øpæ oc sagde: æn ær Gud i

himmerige oc iørderige oc i haff, ther cWslnee mæns Gudh ær,

æn alle Ihee affgude huss the æræ alle ondæ, oc the affgude Iher

30 dyrkis the dughe icke, oc thee mughe thoin siælf ey oc annew

man noger lundh hielpe. Aff thenne rosth alle the heffding the

dreffdis oc vort so megit drap i folkit, at somme trodæ och

so?«me trode ey, oc thee bare alle vp ath øpæ oc sagde: tac

thenne illgernings væt oc then koklær ther hugh Van vende och

35 sinn hwærue. Ther giælkyr soa tesse ierntakne, tha vndret han

megith oc reddis, ath ha?* skulde vorde aff" landh flæmdh, ora ha«
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giorde amoth the hefthing och vilde hielpee sande Agnes fore

thæn doom , Iher Ihc vilde he/nie gifl'uc oc sætlæ en vicari i syn

stntli. Och han gik borlh vglath, atli han malte henne ey hiclpe,

fore tbet at hun resde hans son vpp a(T døthæ.

Tha togh the?t vicari ther Aspaciiis heth oc lolh gøræ en 5

megel stoor eldh och belh, ath hwn skulde caslis mit i elden.

Ther thæt var giorth, tha skildis hin Iowæ i two lotæ, och begge

vegne veter elden tha bran ihet folk ther omkringh stode och

henne scadde huerken lilh eller megith. Ey this sidher hugthæ

the at thæt var aff ondh list, oc ey af Gudz nåde, oc lode iæm- 10

merlic hwær til hin ajinen. Tha togh sancla Agnes och ractæ

vp syne hender mit i elden, oc bath syne bene soa til Vorherræ:

Alzmughe^ide, then ther mæn skulde hedree dyrke oc ræthæs,

Vorherræ Jhesum Cristum fader! iach segne thec forthi at fore

thin sønss skild hauer iach yuer kommet vndee mæns haat oc 15

deffuelens fylsnæ hauer iach yffuer fareth en ren stigh, och nu

ær iach swo gotcn mælh then helinger andz dygdh, ath thenne

eldh dør hoos mek och logen skillies ath, oc then eldz bryn

hauer thom brændh ther ha?(nu//i lodh gøræ. Jach lofTuer tck lxx

forthi at thet thær iech trodee the/ seer iach, oc the? thær [iach] 20

hopæt, the? halder iach, theif thær iach hatTuer gyrnæsz, the?

haffuer iach fat. Nu scal iach kojnme til tegh myn Gudh, ther

leffuend ær oc san, thær lefTuer met sin sen Vorherræ Jhesum

CristuHi oc met thin hellugh and, nu och ee forwten ænde, Amen!

Ther hun haffde soa ændh syne bene, tha vorlh elden soa sluct, 25

at ther beth ey eldzs verme ey i. Tha gath Aspacius vicari aff

Rome burgh the? ey lenger tholdh, men toc elh svi^ærdh oc loth

senkiæ i he?jnis strupee, oc Vorherræ wigde sec en marlirc7n oc

en brudh af henne, siden hun haffde sith blodh vlgøtælh. Æn
hennis forældree hafTde engen vglæde fore hennæ, me?* toghe 30

hennis legome me? megel glæde, oc groffue the? scamt fran

burghen hoos en veygh ther hedær Momentaria.

Siden alle cristne mæn ther tilh ko»nme the fingæ megell

nøthsiun af the hedne, oc ther the soæ, ath the komme alle

vcpndhe, tha flydæ so^nme oc somme Gngee store stens hugh oc 35

komme lytæ vndern. Tha war en møø ther het Emerenciana, ther
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vp var fostræth met sancta Agnes, hu/t var en helliigh meø, thot

hun var ey meræ æn primsegnd. Hu?«, stodh derffuelic amodh

oc vrædb, och slcende Ihom met sligh ordh: villæ oc forba«nelh

meti thæt i æræ, at i dræptæ tben ther aluoldendhe Gudh djrck-

5 eth! Ther hu7t haffde ihet oc meget a«ne^ wilher Ihom lalælb,

Iha vreddiss the oc stendde hennæ, oc sosom hu« bath syne benæ

hoss sawcla Agnes graff, soa gaf hun syn andh vp. Ther ær ey

om at IwiQæ, at hun var dept i sith egeth bloth, thær hun stodh

foræ rætthæn oc gafT sech Gud skyldugh oc tog doth mæt stære

Lxx* 10 hugh. Then sawnne timæ vort soa niegel tordow och liunesild at

mikit lot af Ihet vnde folk toc sin dot. EffLher thætte ierntegen

hiio ther tith siden kom, han fech enge/t medæ. Siden kommær

s«?icla Agnes forældree om nat mæt p/ester och toghe sawcla

Eraerenciana legome och groffue the^ hoos sa?jcta Agnes. Efflher

15 Ihæt at sancta Agnes foreldere vare soa ylæligh ther om nath,

soa sagæ the om mitnatz limæ en megell iomfruge skaræ, ther

allæ vare clædde me^ guil bone clædæ, och foræ fræm met megell

lius. I b\anl Ihom var sancta Agness, the sawtrne lundh clædh,

oc a hennis hegree handh foor elh lamb hwith som snee, Ther

20 the hafide thætte seth, tha finghe the megell hugh ræzel, æn

sancta Agnes bat the mer bithæ mæden hun vither thom talede.

Tha sagde hun til thom: seer nu ther alh i grælæ mek ey ænse

iach vare dølh, men i skulle glædess oc faghnes, forti ath met

tcsse ther i see hauer iach tagith myn løn vli himmerige, hwæm
25 ther iac ælste met full hugh^ mætæn iach var i iørderige. Och

ther hun haffde thæt sagt, Iha for hu7i bort. The/me sawmc siun

var huærdag openbarit af thom thær henne soghe.

The^ korø soa omsider, at thenne siun vort taldh foræ Con-

sla?icia Constawtinus Augustus dotter. Constancia var en harlæ

30 sniall iomfrugh, mæn hun var thoo soa full af soar, at fran he«-

nis houit oc til hc«nis fodær vaar ey helt a he/uiis lifT. Hu/t.fic

the« rad, alh hun skulde faro til sancta Agnes graff, oc tho ath

hun var heden, tha var hun tro, oc lagdes ncdær oc bath syne

bene. Ther hu?* Ihet giorde, tha fik hu?? een syffn oc soa sancta

35 Agnes, at hun lalede tesse ordh: Constancia! var stadugh, oc troo

at Vorhe?ræ Jhesus C?<slus han ær Ihyn helere, oc han scal tik
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hielpe aff Ihen siugdom, ther fhu eslh i. Efflher theiine roslh

tha vognet Consta/jcia all heell, oc soa heil, at hun kende ey elh ixxi

ar eflær Ihe soar. Hu« for hiein til siit palatzs oc giorde megcll

glædæ sin fadhær Augustus oc sinæ brothre. Siden loglhess all

helbærnscap nidher oc Vorherris Iroo styrctes. Siden loth hu« 5

sin fader gøre en kirke i sancla Agnes ære, oc loth sigh elh

lilh huss ther hoos gore.

Thenne tidende Uegh til alle men oc huo Iher siugdom halTde

oc tilh kom, tha fec han belær. Ther lalæ sech enghæ cue om,

at Vorhe/ræ haner Ihætte giort lil Ihæn dagh ther dag ær. Con- 10

slancia hun hiall sin mødom Gud lil hænde, oc ma?<ge mer effler

he«nis efl'lersiun toghe vilum Iheræ houil bodæ velborne oc and-

ree,' oc forthi at tro ma deten ey følæ, tha ære tho ma/jge mor

ihet troo, at sancla Agnes ær æn liffnde i legomen, oc dyrues

a(T hennes elTle/- siun oc gerne theris mødom fulleligh, oc Ihe tro 15

Ihe^ sladeligh, at the skulle ther met vinnæ sigher til Ihæn ewerd-

elic crone. Amen.

En iach Ambrosius Gudz tieniste ma«, Iher iach [\\etfe screff

i bøker, tha molle iæch ey lolæ thef, at thæt skulde soa hylæs

nider , at ther sculde enge« scrifft af gange , men til hejtnis 20

heder, ther soa dyr marlir var, screff iech henne gerniHger oc

sende iac lil ether Iher cr/stne mer æræ, ali skullæ ther aff

slyrkis oc derffuis. Oc beder iac Ihe« ether fore then hellug andz

ælscugh, ali lade ether mødæ, oc elhers æruilh ey vorlher elher

gafnlesl, me« i molle for æruælh foa fruct oc len foræ Vorsherris 25

anllat. Thef giffuee elher Gudh oc alle Ihom Iher ha«nu/« thiane!

qui v'iuit et regnat deus i« secula seculoruw«. Amen!
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Siden Vorsherre ord vare predickel offuer aluærilden, oc tben

megiæ kcnnedom drogh men fra afgiide dyrken oc til all)

kcnne Gud drotten, tha var deffuelle« at, ther sa^mendæ spilliær

ær, oc liwattæ Adrianus hiigde, ther keisere var i Room, til at

5 hates vit cristne mæns lifnæt. I same time war een ærlig konee

het Sophia, oc hu?i kom till Rom mæt sinee thre detter och om-

wende ma?^ge ærlighe coner til ræt troo mæt fagher efftersiun,

ther hun thom gaff. Tha var ther een i Rom ther hedh Antio-

chus, oc totte Iheif harm vare, oc gik til Adrianuwt oc sagde: hær

10 æær en kone kommen met synæ thre deller, oc hane»- skildh alle

vore koner irati oss. Hun kenner at hedre en Gudh oc Crist

hans søn, oc sige?-, at ma?i mo ha^aniHi ey vel tiene, vten han

forsiger al rigdom, oc forti æræ voræ husfrugcr me^ thom, oc

haue oss forsagt. Tha vort Adrianw* harlæ vredh, oc lolh thom

15 kalle fore sigh til sith palatzs. The mør vare harlæ væne oc

vell lærde i gudeligh scrifft. Ther the inginghe i the^ palatzs, tha

signde the bodæ brist oc ænnæ met Vorsherris corss. Thær

Adrianus thom soa, Ihaa vort han soa fæll foræ therts venlichot,

at han gadh ey melt velher thom. Om een lideli stundh tha

20 kaliet han there moder nermeræ sigh oc sporde huæden hmi var,

oc aff huat slæct, oc sagde soa: thu haner megit vnder giort i

Room, at thn hauer coner skyld veth Iheris husbonder, oc for-

swærge at dyrke gude. Æn huat tha, sig mek tith nafln! Hu«
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swarede: iach ær cristen. Adrianus sagde: iac letær nafTn oc ey

troo. Hun swarede: [het ferstæ oc thet bestæ naffn Ihet ær at

iæc ær criSten. æn aff legomet heder iac Sophia, aff Ihet beslæ

slæcth i Italia, och iac kom forti (il Room, at iech vilde ofTræ

myne detter til Voihærre. Tha loth Adrianus he«ne gøme oc 5

hennis tre detter i Paladius rath mans huss. Ther the ware i

the gøme, tha maneth hun syne dotter at forsmoa tcsse væræls

lif oc tolæ pinæ for Crist ok sagde: myne kiære detter, i æræ

vell lærde i guddom, gemer Ihet nethsiuns timææ ther i haue lxxu

numet, uc then ther i haue sat ethert hob til fran barndom, han in

skall ether liielpe, oc mek, ther ethers moder ær, i mughæ aflæ

en migill glædæ, af i gerne ether tro oc ræt vether gangels oc i

pyne. Detter suaretæ ihcr is moder oc sagde: frughe, wor moder,

Ihu skalt vare vrigh om oss, oc sendh oss fyrst til keiserens

domstoll, oc tha matthu kennæ vor stirke oc vor stridh. Æn vor 15

helær Jhesns Crist, ther han ser vort tholc, tha skal han oss

hielpe, oc han skal giffue oss at sware amoth the^ ther keysere«

oss aisper. Tha sagde moderæn til thom: gerær sosoni i sighe,

Gudh skal ether hielp sende oc iac mottæ, siden elhert liff var

ænd, gladelic efflær fare. 20

Siden the Ihre daghe vare wlhe, tha loth keyseren kalle

thom foræ sigh. Meærne ginge foræ oc moderen effter. Sosom

thee inginge soa sagde Adrian««: o spæde bern . herær mek oc

hauer miscundh a ethers spæde legome oc ethers modær, oc

offrær til vore gude, oc iach scall tage ether mek til dottær vnder 25

ræt ridders væriæ oc louen. Æn villæ i ey thef. iach swær ether

Ihet om gude, at iac spar huærke7t alder eller slæct æller venlic,

niæn me^ the ondeste pyner ther iac gitær hit scal iac ether

lymme synder slide, oc hunde tiil aazell giffue. Bornen swaredhe

ænsæ alle met enæ munæ oc sagde soa: keiser thynæ blidæ 30

talen fæstes ey vilhær vart hiartæ oc thin hoot rædess vy icke.

AVy haue een fader ther oss hauer lakælh til then euerdeligh arff,

hans hodh rædiss vy, forthi ath hans hot kon.mer euerdeligh deth,

Æn hauer thu noger the pyne, ther thu wæntær, at thu motte

vor tro met winnæ, lath thom til, oc thu skalt see, huilken 35

crafft crjstne mæn haue, at the ære starckær æn thine pynerr.

G*
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Lxxir Tha vort Adrianus harlæ galen oc callet til sik theræ moder oc

sagde: sigh mech theris nafn. Moderen suaretæ: then forstæ

hedær Fidess oc hun ær lolf vinter gammell, annen hedær Spes

oc hun ær thi vhiier ga;nmell, trediæ hedær Caritas oc hu« ær

5 ni vinlær gammell. Tha kaliet keysercyi Fides til sigh oc sagde:

blotæ thæn hælug høghæ Difiije, seer Ihn huore fager hun ær oc

hiiile fæghert hu?j. sider i. Sanc\.a Fides swaret: o usnialle oc

then blinde thu beder mech forsighe Gudh, ther alt scabet me^

eth ordh af e[7j]ctæl, oc beder mek hedræ træ oc sten, ther giort

10 ær oc gilt met mans handh. Thær Adrianus herdæ lessæ ordh,

Iha loth haw henne af clædæ oc hustryge me^ 'yme, til thes at

huw sculde loue oc ofTræ til diefflæ. Ther skiflU'S tolff till at

bærie hejuie oc tedes ther ey en riplæ aa he/«nis bagh. Siden

loth han he/jnis spyner met iærn skære, och alle Ihe ther om-

15 kringh stodæ the græde och sagde soa: huat ilth hafl'ue tesse

iomfruger giorth, ath the skulle liggæ vnder sligh pinæ? keysere,

lliin dom ær ondh oc thine bodordh æræ vrætte. Tha sagdæ then

helluge møo til keyseren: sligh æræ thine hotæ, nu halTue tolf

men vordæt træthe af at bæriee mek, och tho kenner ey cth

20 soar a myn huth, och myne skorne spener the giwde mele fore

blot. Wenler thu Ihet hin forbannete, ath (hu gadhæ mek skildh

vether myn Gudh met tessæ pyne, ihet skalt thu aldrigh bidhæ,

mæde« Gud vill mec hielpe. Tha loth keysere« hewne lægge aa

en rest och stegæ. Hu« huiltis tho a then ryslh sosom a eth

25 skip i haft, ther mikill loghn ær. Tha optæ hu« vp til Vorhe^ræ

oc sagde: Hærre Jhesus Crist, see nedher til Ihin tærnæ, at iech

mattæ fast sta«de amodh thenne keiseree oc forwinnæ hans krafft.

Ther han soa thef, at eldh matte henne icke skade, Iha lod hsn

he«ne castæ i en pannæ oc lodh ther i tæræ ok vox oc begh.

Lxxm 30 Ther ihet var alt vældh sa/«me«, tha soa sancta Fides vp til

himmel oc kaliet a sin helær Vorhe/ræ Jhesuwi Cristum, ath hu«

huildes ther innen i sosom en dug ther faller aff hiwanel, Ther

Adrianus soa ihet he«ne motte then pyne oc ikki scade, tha vorlh

ha« harlæ harmt, at ha« malte met enkyns komme then iomfruge

35 til ath blodæ, tha gaf hayi doom, at hu« skulde heffdis. Ther

then iomfru Ihet hørdæ, tha vorlh hu« slorligh gladh oc lacket
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Vorlierræ oc bat syn moder, at hun skulde bidæ fore he/iiie, atli

hun skulde siit lifT soa ænde, oc løn taghe i hiwjnnerige. Hu^

manede syne seslre, alh the skulde ey so rædiss the pyne ther

hun tolde, ath tho skulde Adriani villie filge, mæn al Ihe skulde

so megilh starkerce væræ. at the soge henne ey forwunnen være 5

me^ pyne. Siden mynlæ hu« sin moder oc syne sestræ, oc

siden racle hun sin hals fram harlæ gladeligh fore then ther hugge

skulde. Side/l vort hun halshuggen oc for met martirii sigbær

til hiHMncrigis.

Tha lodh Adrianus calle then anne?( sislær oc talelh blide lO

ordh til he?ine oc sagde: dotter, lydh mek soso«* thin fader oc

offræ ti! helkigh Diane, at thu math frelssis af the pyne ther tegh

stnnder fore. Sanela Spes swarede: -wit [bet keisere, ath thine

oidh sculle tek icke dNvæ. My« soster kende mek bodo nie^ ordh

oc me^ on"te?lign, at iac scal filge henne dølh, at iach malle hc?jne 15

lige vordhæ me^ Ihen sawane troo. Ger oc aff mek huat ther

Ihw vill. thu skalt [het væll kenne, at iech ær bodhæ i kiol oc i

hugh he/(nis soslcr. Siden Adrianus Ihe^ horde oc ha« ther

vclerkendes, alh ha?* moKæ ey foa fræmfærdh me^ fagre ordh, tha

loth ha« henne af clædæ oc bærie met thiuræ sinæ. The vare ti 20

ther skifTlis li! at bærie henne, tho finge the henne hugh ey lxxiii*

oinwendh. Æn he«nis moder sloth hoss hejjnis delæ dollars

legome oc bat til Vorherræ oc sagde: He?ræ Jhesus Crislh, giff

thælle barn toll, at iach molte ok he«ne see ændæ sith li(T i fiil-

ko/«en Iroo, sohi iech soa my« former dotter. Ther modere?* 25

halfdæ ihet bedæt , tha oplæ dollere« och sagde: Herræ m\ii

Gudh, met hwæs trøst ther iach strider! giff mech toll och sigher,

oc hu« hwærffde sigli om ti! keisere« ok sagde: Adriane, gryHnnc

vuen, hauer thu Dcræ kynss pynæ, tha lalh kowime, thu skalt Ihe/

fullelige kcHue, at Gudz dygdh ær vti mek Tha wordh Adrianus 30

vredh och lodh benne brc«ne vti en owen. Sosohj hu« gik in

i offnen soa sloclæs all loghen vlh, och hu/i sath i then owen.

och balh oc loffuith Vorhc/ræ. Ther Adrianus hordæ. al hu7(

saiigh, thaa lolh ha« henne vlledæ och offlær pyne. Sosom hu«

pindess soa, foor then bestæ døn vtaff henne limmæ ther vaira' 35

moltæ, och hu« sagdæ met blil anladæ: o hyn grimmæ hals,
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iach felær ickæ pyne mæden Gudh vil mech hielpe. Tha vort

Adrianus harlæ harwit, och loth henlæ en panne och lodh ther i

liære och fledh oc vox oc qwadhe. Och Iher Ihe vilde lifTlhæ

he^tne vp oc sæncke hennæ ther i, soa brasth hin pa^tne och

5 sticktæs all om guluet ok bræ/jde alle ihom ther om stodæ intil

beenss. Adrian«* vildæ Iho ey kcjtnis vilh Ihet hellugh iærntegen,

mæn bedb, at him skuldæ beffdæs. Ther domew var giffuen,

tha vort Spes harlæ glridh oc løp til sin moder, och helsselh

henne, och myntæ hennæ. Soa giorde hu/i oc with sin søster

10 oc sagde soa: fryth worde me^ elhær och hun balh sin sistær,

a(h hu7t skulde skyndæ sigh till at tolæ pynæ. Siden lelTtæ hu«

synee hender vp til Gudh och sagdæ: Hærræ Jhesus Crisl, lagh

velher myn siæll, forlhi at myn liid ær fuHelig til lek. Ther om-

Lxxiv bral vort hu« haishuggen oc for til hiHjmerigiss.

]5 Tha bar Ihen hedorlig moder vp at opæ oc sagdæ ti! Gudh:

Hærræ Gudh, nu hnuer iech tck two doltær antwordet, læ mech

æn Ihe^ at Ihen Iredie skulde koHtme til tegh, oc Iheræ wither

vist haue me^ tegh. Och ther hu?« soa, at Ihen tridie viide glac!-

elige goa til pyne, tha sagde hun: Caritas, my?i doller, vær

20 fast oc haffs ma/inelic vcihær, forti at Gudh forlyr engen ther a

ha«num lydeer.

Tha lolh AdrianjAA kalle Ihæn tredie til segh, oc wilde swige

he«ne me^ blide ordh. Æn sancta Caritas swarede: wenlær thu

ey, at iach ær aff Ihe same forældræ fod, ther myne two sostræ

25 æræ? higger Ihu nick være ønsælugher och kranker i hugh æn

the, mælhen iach var theræ lighæ i lærdom ok i slæcth? Ther

Adrianus horde tessæ ordh, Iha lot ha« henne henge vpp oc

pyne me^ ny hillæ pynæ. Ther han soa, al lhe;f mælh icke

dughe, tha lodh han henne soa hængdh huslruge. I Ihen pyne

30 lifftæ scr«cla Karilas syne eghen vpp til Vorherræ oc sagde:

Hey-ræ Gud, var myjt hielpen! Tha vende hu« sigh om till keis-

ere« oc sagdæ: thu slæruær al hæggu«*, forlhi at iac ær soa full

aff Gudzs ælscug, at iach ke«nær icki til pynæ. Tha lalclh Adri-

anus met en rædelic reslh til Ihen iomfru oc sagdæ: mædhen

35 ihu vilt ey oflVæ til Giide, tha segh Ihe? ene ordh: frughe Diane!

bc iach ladher (egh lilhiigh. Sanla Carilas swarede: fool oc snap!

hwy auendis thu veder my« siæll ? gør af mek huat thu vilt, ihet
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kommer Ihii mek aldrigh til ath siglie. Tha lolh Adriamis henne

vi i eldh casthæ. Sosoni Ihe ginge til en ofn och Ihe nodæ

bc«ne indh at gange, soa sloss hjn eldh vth afY nn\nne?j och

brændæ alle flcstæ ther omslodæ. Æn s<7«cla Caritas gik i Ihæn

owen CC ærælh oc lofftiit Gudtrolen. Thaa scamet Adriamis segh 5 i.xxiv*

och bath henne vtledæ. Sosom Ihe kame til hin olTns mwn, soa

saghe Ihe, at Ihre gingæ mæl henne vænær æn sole?i. Tha ræd-

dis Ihe foræ Ihæn siun oc fiulle nedhcr. Thær the finghcs afier

velhær, tha badæ the henne ydhmugelige, at hii« skuldæ vlgaoge.

Hu« for vt oc gik foræ keiscren. Ther han henne soa, tha bolh 10

ha» hewnis hals af al sloa, Thær sancla Caritas herde kejserens

dom, tha vort hun harlæ gladh oc oplæ til sin moder oc sagdæ:

modhær, mynnes mek! Tha swarde modere?i ok sagdæ: kiære

dutter, bith fore mek mæt thine sestrær, al Gud vilde mek skøt

Indæ komme till elher! Ther moderæn hafde Ihet sagt, Iha vort 15

dotlere?« halshuggen, oc for bort til eui/melige roo. Æn sancta

Sophia there moder togh there legome oc lagdæ Ihom a en kærre

oc ferdæ thom bort atan milæ fraji Rom, oc smorde Ihom met

aromata, oc groff Ihom siden, oc for effle/- til Rom oc lacket

Vorherræ fore Iben nadæ ther ha?« haffde vither henne giort. 20

Siden for hn« efTter gien mæl ma«ge qj</nne ther ferdæ me^ IhoHi

ma/jnigh aromala, at hedræ Ihere relicjj/Zas. Tha lagde sancta

Sophia scg neder a there grafT oc bal sinæ bonæ grædende oc

sagde: kiære deltær, tage;- mech til elher. Sosom hu/i halTdæ

ihet saclh, tha [...] sosom hu« skulde foa en seffn oc dølhæ 35

met nadbæ. The ther me^ hennæ vare the groflue henne hoos

he/inis dellær met megil glædæ.

Vm sidær fech Adrianus soa sterck soot, at bodæ hans eghen

spru?jge vth oc hans kielh bløtnædes, oc af hans mwn for blodh,

oc han spyltet orme, oc æfterst fick han soa mcgel verc, alh 30

han brast i mit synder, oc hans lymmæ skildess soa huært vedhær

a/jnet, at mæn gadhæ thom ey sa/nme/jkommeth til alh graffue. lxxv

Side« foor ha« til heluides oc pynes ther e forwten ændæ. Tessæ

Ihre helhige mør theræ martiriæ ændedæs forslæ dagh i Juli««

monelh for Vorshe;ræ Jhesus Crist, ther signeth ær e forwien 35

ænde. Amen!
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'^P het var en limæ en værilz ma/t, oc ha?^ haffdhe en dotter.

li Han fech Ihen iuigh, at ha?t vildhe sigh i closter giffue, tha

logh han sin dotter oc antuordet en sin frendde i hænder. Han

hiaith sin regell oc sith hersu«*, soa at hans abbet æistæ ha«-

5 nuM( yuer alle andrce breddree. Siden efflcr scamp frest, tha

niyntess ha;jnuwi oc kom i hiigh sin dotter oc togh til at uglæ

less ok syrge. Siden ha«s abbct soa thæt, al han var soa sorg-

full, tha spurdhæ abbeten af hay(nu«i oc sagde: broder, huat

sætter the/? hwy esthn soa vglad? sigh mek aff, al Gudh , ther

10 alle men hugswaler, ha;« motte tek hiælpee. Tha iiall han fore

syn abbclzs foder oe grælh oc sagde: iech haffuer en sen i

staden, ther iach leffnde efter mek eth lilh barn, och mek kom

ha?inuwt i hugh, oc fore ha?jnu»i sorger iach. Ha»j vilde ey vel-

ergange foræ abbclæn, al Ihe^ var møbarn. Tha loc abbete« for-

15 Ihy at han var closler nytlic oc vilde hajuuim cy mislæ, men

sagde til hannum: broder, hane/' Ihu hannum kiær, tha gak bort

oc- bcth ha/HHiwi hith me^ 'fgh, at han mo hære met oss væræ.

Ha?« giordc soa oc gik bort oc lodde he«ne met sigh, oc hwerftie

hoMne bodæ nafn oc clædhe, soa atb ha« kallcth he«ne Marinus

20 fore Marina, oc lolb he/«ne i closter til bok sætte, oc engen af

the brodræ vistæ Ihe^ hu« var møe oc callælh hevme alt Marinus.

Ther hun var fiurlan vintær gayrtmcl, tha kende he/«ne fader

LXX.V* hennæ al fylghe Gudzs vegh oc sagde soa: dotlær, actæ ofne, at
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engen man skal vidæ lliin lonlichet til lliin siderste Ihimæ, och

voctæ tegh fore defiuellen, at han villær lech ey, oc at thæKæ

helliighe closter scall ey dreues fore vor skildh, al vy skulle ey

a domedagh me^ andre vrælte men oc sindiighc enlig fordømes.

riuær dag sat han at oc kendæ so oc lærdæ. 5

Ther hun var alan vinlær gameil, Iha døthæ he«nis fadær oc

hu« enæ var i sin faderss coue efllhær ha«nuM< oc gomde harlæ

gorlæ all ther Ihet han haffde henne bcdæl oc kendh, och soa

lydug var hun alle brodræ, at abbelen och Mæ brødræ hafde

he;tne harlæ kiær. Hoss Ihæl dosler var halTuer oc elh markel 10

var thære hoos Ihre milæ kan closter. The hafde en kcrræ oc

sætte fore ti øxen, oc munke foræ oc hænlæ Ihef iher closlær

lørfftæ. En dagh tha sagde abbelen: broder Marinus, hwi gør

thw ey oc hielper andree brødree? Marinus swaredc: iach gør

gerne huat i biwte. Huos ihet market var elh huss, och Ihær 15

tlie^ var so silec at Ihe matte ey hemkojHme, Ihaa huilles ha«

ther offtæ met andræ broddræ. Tha limdhe Ihe^ soa om sidær

me^ deffuels villels, at høfdingen af [het market liafde en doller,

Iher mø var, oc en ridder kom til lonlic oc aOet elh barn me^

henne. Ther hc«nis fader Ihef horde, Iha Iwingdæ ha« hc«ne 20

til at sighe sici), huoa Ihen gerningh haffde giort. IIu« swarel

;

Ihen brodær hedær Marinus, Iher soa offlæ vnr hære met en

kerræ, ha« (ogh mek nøllnigh oc afflæt Ihe/læ barn velær mek.

Ther ombrat for fadere« bort oc sagde abbelen til: he/ræ abbet,

then broder ther hedær Marinus ha« logli my« doller oe giorde 25

henne vfirmd. Abbethen sagde: wy ville freslæ om Ihe^ ær sanlh

eller ey. Tha lolh ha« kalle Marinus til sigii oc sagdhe: brodær

Marine, iiaffuer thu giort thenne vndscap vider hans doller? Tha lxxvi

slodh han lenge oc iiugtæ sigh om oc bar vp at sucke oc sagde:

fadher, iecb sindeth, gif mek scrid oc belh fore mek. Thaa 30

vorth abbete^i harle vredh oc sagde: me^ saMne«de sigher iach

tegh the^ at Ihu, Iher thenne ondscap hauer giorth, Ihu stædzs ey

le«ger i Ihælte closlcr. Oc sidhe« casleth ha« hn«nuy« af closlev.

Ilun sagde enge« fod ina« till af sin lønlichcth, mew gik

vlen closter oc lagde sigh neder a iorde^i. oc pindæ sigh soa me^ 35

sc/((Tt soso/« hu« vare skuliiug foræ Ihen ge/ningh, oc af Ihee
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breddre ther inginge Iha beddiss hmi en skiffue brøt huærdagh.

Thælte giorde hun i tree vinlher. Siden fedde høfflinge?(S doller

eth vænt barn, oc sidhen ihet var affvandh, thaa ferde Ihe thæt

borth liil closlær och sagdliæ: broder Marine, see liær Ihin sen,

5 ger aff haymuHt hual tliii villh. Siden logh sancta Marina Ihet

barn sosom Ihet ware hcyjtiis eghælh, och a(T thenne skiffue

brødh, Iher hu« Iha hwærdagh, tl)a feddæ hu/< hint barn mæth,

och Ihei giorde hun fæm vinlær.

Siden hafTdæ brødræ enck a hejjnæ, och ginge til abbedeyt

10 oc sagde: hærræ fader, thagh brodær Marinuwi i clostær, oc

iniskundh ha«num, thæt ær nu fæm vinlær siden han toglil at

al liggæ vlen thælle closlor, oc ha« hauer ee hæræ værit siden.

Abbelen giorde sosom the badæ hawnuwi, oc togh ha^nuwj indh i

closler oc sagdhe: thin fader var en helligh man sosom thu vest

15 vell, oc han forde leg til lhe//ce closter elh lilh barn oc ænsskyns

Iher Ihe?- ilt var Iha giorde ha«, oc Ihu haffuer slic ondskap giort.

Nu cslw afftær i closter met Ihin søn, Iher Ihu afTlæl i hoor.

See biioræ grannehc Uiu larfft vcdher at gøræ ihin scrifle moll.

Lxxvi' Thii hauer en høg ondscap giorl, oc Uu^7tæ biudher iach tek, at

20 a!i then fjlsen ther i closler ær, the/. skallh thu all ene renssæ

huerdagh, oc valn skalt thu bære til Ihæl ther brødre Ihørffue,

oc theris skoo skail Ihu hwær stryge, oc alle brøddræ skalt Ihu

ydmugelig være oc Ihiænc, ther met mallhw my« nadæ foa. Then

helhige mø loch Iher alt velher gerne, oc alt the/ ther henne var

25 bodælh, the/ giorde hu« met megell godh villie.

Siden effter scam fræsl Iha worl hu?« døt oc for til hiwime-

rigiss, oc breidræ ginge bort lil abbele« oc sagdæ ha«nu/« af:

ijrodhæær Marinus ær dølh. Abbelæn sagdæ: see i broldræ,

luiorff' mikill synde Ihet war, alh han var ey værdugh al holdæ

30 syn scriffl liil fulss. Farær Iho borlh oc Ihwor hannum oc graner

langt fra« closle?'. Sosom Ihe ginge lil! och skulde Ihwo ligælh,

soa ke«diss thce vedær, alh hun var quinkøns, och baræ alle

vpp al øpæ, oc sloghe ihoin alle aa theris brisl, oc vndrælh, alh

hun var soa sUirck oc soa tolugh, alh he«nis lønlighel skulde

35 enge« man vidhæ. Och siden ginghe Ihe grædende oc sagdhæ

abbelen lil: fader abbælh, kom hiil, oc see brodhær Marinu/«.
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Abbete?t sagdhæ: huat ær Ihe/, breddre? Tbe sagdhe: gac hiit

och see Gudzs iernlege/t oc prøfTue hual tbu hauer giorl. Han

vort harlæ rædh och gik borl til hint ligh, ok lilTlæ vp Ihet

klædhe ther hun var huldh mæth, och han soa Ihet hu?« var mø.

Tha fiali ha« nedær liii he;jnes fodær oc bar vp at øbæ och 5

sagde: iac maner tegh i Vorshærre na(Tn Jhes«« Crist, at thu

fordøm mek ey fore Gudz antladh, forti ath iach hafTuer tegh soa

pindh, forthi at iach giordæ (he^ vuidende. Thu frugæ, thu sagdæ

enge« rna?* afT Ihin lenlighet, oc iach vistæ icke at Ihil Icffnet var

soa hællugt. Side?* loth han bære hewnis Jegome til niyy<steret, 10

oc loth Ihet graffue i mynstæriss sanghuss.
"

lxxvu

Then same dagh vort hin hoffdings dotter galen oc kom til

the^ mynstær oc openbarit sin skam, oc then ther barnet aflæth

velher henne, oc for innen siunde dagh efflær thæth och sancta

Marina var dølh. Iha fec hun bothær. Alle the ther vare nær 15

och tessæ ierntege/i hordæ, the foræ tilh me^ corss och mæth

kærlæ. och lofTuit Vorhe/re i Ihet sawme mynster, ther som

Vorheyræ giorde ma«ge hunde iærntege« fore sancte Marine

skildh, huilkcjt som ær signet euinnelighe. Amen,
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Sanela Maria, moder Jliesu Crisli, skær iomfrwæ fore byrdh oc

skær æffther, ær soa mikil loff værith oc vtalic æræ, Ihæt enctæ

hiartæ giler acteth oc engen twnge gider sagt eller sungelh henne

loff fulkomelic, men aff noger ma« fanger Ihe^ aff tlien Eleilugh

5 Andzs gifft, fore all (hen nadhæ oc xnildughet ther hun haner til

alle cristne men, ther hialp oc nadhe foa fore heytnis ydeligh

bønæ sake, ther aldrigh finghee ællær: anglæ bodæ haffue vy

om godh sosom thenne sødæ iomfruge, ther bodescap feck aff

then Helinger Andh, al fedæ Ihen søn ther henne scapelh oc alt

10 iørlhriki. Fo^e then sagh skulle vy Iroo ihetj at sosom Giidh vilde

ylmiige sik til al fedess af Ihen rene iomfruge sancta Maria, soa

ær ha/< oc ytmugh at høræ hcHuis bøn foor allæ Ihe Iher Ihet

ville liæne, oc gør Jhesitm C?/slum æn dagligh ma«ge høghe

iærnlegew foræ sin kære moders sake, soa sosom ha?t haffuer

15 førræ giorth ther thenne bok sigher alT.

The^ var en lærdh ma« fast i syn tro, ther my/des Yors-

heiræ moder mikil velL oc læsde huærdag Vorf?-j<ge lider met

ælskelicl hiarlæ alt vten nalsang. En nat tha ledis ha»num selff

miskundeligh moder oc spurde huath he/fnis caplan giordhæ. Æn
20 han wort rædh soa al ha?( scalf oc swaret henne blidcligh ock

mællæ ....
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Side Linie

48, 6 creatinæ måtte etter Sammenhængen være Templet, eller

måske Billedet, hans Skabning, Skikkelse.

49, 9 thet f. ther.

49, 24 slicket f. skicket.

63, 6 hans naffn f. naffn naffn.

67, 29 Jach bedæs f. Jach hedæs iac.

70, 7 gozæt f. gør æt.

74, 14 syne fræn der f. syne 00 frænder.

75, 8 ær blændh met f. ær blændh ær.

75, 16 ther hun f. ther han.

76, 8 vanhedhær f. vanhedhrær.

79, 18 logen f. log es s.

85, 36 blit f. blint.

86, 25 onsælugher f. ønsælughen.

88, 14 mangler yist nogle Ord.
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D.'enne lille Samling af Helgeninde-Legender findes i et Papirs Folie-

Håndskrift, i det kongelige Bibliothek i Stokholm, som har arvet det

efter Antikvitets-Arkivet, hvor det bar Signatur K. 4. Ch. Molbech hen-

ledte Opmærksomheden paa det i sin Liste over „Danske Håndskrifter i

Stokholm" (Histor. Tidsskrift IV. S. 162), og G. Stephens har nærmere

beskrevet det i Indledningen til ,,Herr Ivan Lejon-Riddaren" (Samlingar

utg. af Sv. Fornskrift-Sållsk. II. S. cviii). Håndskriftet, der er skrevet

med en og samme faste og tydelige Hånd i Midten af det 15de Århun-

drede, indeholder Afskrifter af Dre ældre danske Boger. Den forste er en

„Eriks Kronike" (Bl. 1-20), den anden en Bog „om ædle Stene" (Bi. 21-27),

den fierde Digtet „Ivan Loveridder" (Bl. 78-162).

Det tredie Afsnit er det her udgivne Helgeninde -Legendarium

(BL 27-77). Det bærer ydre og indre Mærker på, at det er en Afskrift

af en ældre Bog, hvis ACfattelsestid ikke lader sig nærmere bestemme.

Samlingen er forsåvidt fuldstændig, som den neppe har indeholdt flere

Legender, men derimod sluttet med en Række ,,Jærtegn", som Afskriveren

ikke har fået Lejlighed til at tage med. At Samlingen, paa den enkelte

Undtagelse nær, med St. Pauli Nedfart til de Dødes Rige, ellers ude-

lukkende holder sig til den hellige Jomfru og dem der senere havde fået

Helgeninde-Navn, tyder noksom på, at den oprindelig er bestemt til

kvindelig Læsning, og da sagtens til Klosterjomfruers Tjeneste.

Skjont Bogens Kilder er at søge i Middelalderens latinske Litera-

tur, er det neppe nogen Oversættelse af et bestemt Skrift, men en Sam-
mensankning fra flere; ligesom heller ikke Oversættelsen kan være gjort

af samme Mand, dertil er Afstanden for stor mellem den gode Over-

sættelse af Matth. 26-27, kaldet ,,Vor Herres Pine" og f. Ex. den dårlige,

stive Oversættelse af St. Margaretes Legende. Hvorfra de første' Afsnit af

Samhngen er hentede, lader sig let påvise. De to, der har til Overskrift

:

om Joakim, Anna og Maria, og Vor Herres Fødelse, er en noget fri Gjen-

givelse af „historia de nativitate Mariæ et de infantia Salvatoris", den

bekjendte apokryfiske Fortælling, der er Grundskriftet til den senere så

udbredte Folkebog ,,Jesu Barndoms Historie". Sin Frihed har Over-

7
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sætteren benyttet navnlig til at udelade de længere Taler og Bonner, og

til at foje Et og Andet til af de evangeliske Beretninger, f. Ex. i Be-

budelsen (S. 7), i Hjemkomsten fra Ægypten (S. 12). — Stykket om „Vor-

herres Pine" er ligefrem en Oversættelse af Matthei Evang. Kap. 26-27,

med et Par Småtillæg hentede fra Lukas (S. 14, is. 2 6) og Johannes

(S. 17, 15), og det er i den Henseende mærkeligt, at det er den ældste

Prøve der kjendes paa dansk Oversættelse af det Nye Testament. Son-

dags-Evangelierne i den Brigittinske Vinterpostil vi har, er nemlig dels

yngre, dels en Afskrift efter den svenske Oversættelse. At denne lille

Prøve er efter Vulgata, følger da af sig selv; men den er så god, at vi

måtte ønske, vi havde mere fra samme Pen. Af Samlingens øvrige Ind-

hold er Legenden om St. Pauli Nedfart til de Dødes Rige i literærhistorisk

Henseende den mærkeligste. De øvrige, Helgeninde-Legenderne, er de

fra alle Legendarier, på Latin og andre Sprog, bekjendle Fortællinger,

her i en udførligere Redaktion end de findes hos J. de Voragine eller i

det fornsvenske Legendarium, der nærmest slutter sig til ham; og de er

sagtens nærmest hentede fra disse Helgeninders ,,Offlcia". Den nævnte

Legende om St. Paul forekommer derimod meget sjelden; den latinske

Original, som skal være skreven i det 12te Århundrede, er endnu ikke

udgiven. På Engelsk og Angln-Normannisk har man to rimede Digt-

ninger, der behandle Æmnet, men ellers har Legenden været ukjendt på

noget andet nordisk Sprog, før det fandtes her på Dansk (se G. Stephens,

Sv. Fornsållsk. Skr. H. S. cxi, hvor den for sin Mærkeligheds Skyld er

helt aftrykt).

Det går med dette Skrift som med de andre fra Middelalderen, hvoraf

vi kun har Afskrift og måske Afskrifts Afskrift på tredie eller tiende

Hånd, at det er umuligt med Sikkerhed at bestemme dets oprindelige

Alder af Sprogets Form, da denne kun frembyder en Blanding af Gammelt

og Nyt, så man i det Enkelte aldrig veed, hvad der hører Forskriften og

hvad der hører Afskriverne til. Under de Omstændigheder kan man kun

slutte, at jo flere sproglige Oldsager et Skrift indeholder, des længere

tilbage i Tiden må det have sin Oprindelse, og efter denne Målestok kan

man idetmindste med Sikkerhed sige, at denne Legendesamling kan ikke

være affattet i det 15de Århundrede; dertil har det altfor mange gammel-

dags Vendinger, Udtryk og Former, som peger op til en Tid, der ligger

vore Provinds-Loves Opskrifts-Tid nærmere. Når man erindrer, at Hoved-

Karakteren i disse, og da navnlig i de sjællandske og den jydske, er

også denne Blanding af gamle og nye Former, kan man ikke undres

over at møde den samme Blanding i et Skrift, der vel er skrevet sine

100 År senere, og skrevet af og atter af, de næste 100 År; men snarere

over, at det gjennem de lange Tider og de mange Penne har kunnet flytte

såmange Arkaismer med sig, som også nedenstående Ordliste viser. Foreløbig
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et Par Bemærkninger, som fra Sprogets grammatikalske Side peger i

samme Retning.

Den gamle Eje-Form Vorsherræ er den hyppigste, men går igjen-

nem Vorsherræs (20, 2 1 fl. St.) stundum over til den nyere: Vorherræs.

Man finder kun undtagelsesvis Flert. Ejeformer på 5 (20, 25. 33, 1. 38, 4)^

men i samme Linie (44, 20) rigtignok: theræ mæns llus, ther uti myrk

ære, oc theræ manne veg ther ville fare. Tredie time dags (21,2 2) og

slig time års 55, 12; i Flert. tolf milæ veg (30, 4) og tiuge dage færd

(68,6). Men også Ejeformer fruge«, mos (21,2 4, 61 26). — Hensynsf

findes Idetmlndste i Talemåder som: bære til manninn, føde til Verden;

stærve at hæggum, arbejde forgæves.

Det bestemte Kjendeord udtrykkes flere Gange som 86, 5; 91, 3: til

hint Ug Istedenfor ligel. —10,2 8 findes Flert. drakiræn, 11, 17 roderæn.

Ejeformerne hennæ og hennis, theræ og theris bruges iflæng, dog

gjerne theræ 1 de ældre Sammenstillinger: then theræ, engi — huær —
en theræ. Formerne iech og iach (et Par Steder ae, 32, ae) afvexler, og

er måske Spor af Svensk eller dog idetmlndste Skånsk Indflydelse. 57, 10

bojes på gammel Vis: til thin; (47,2 5 endog dobbelt Ejef. myns herre

i. Chr. fader). — 23, 1 : i sitU stath

Adskillelsen mellem Kjonnene twå (11,2. 15,6. 16,28. 17, 20) og

tu (9,6. 58, 24); thre (1, 3. 59, •;) og thry (40, 19. 59, 2.4) iagttages. Eje-

formerne iicigge (3, 31. 12, 20) og thrigge (4, 13. 19, 2) bruges, men ikke

længer med Sikkerhed.

I Datidens anden Person i Et. af de såkaldte stærke Verber kæmper

det gamle t med det tydskaglige st, og har ondt ved at holde sig: gafst

(1,2 1. 28, 11) afvexler med gaft (2, 4) såsth (26, is) med såth (2, le),

thu fort, drapt, fikt med togst, barsl, gikst, vast osv. ; medens losth og

holzt (23, 14) jo er neutrale i denne Strid. — I de Gjerningsord, hvis

Nutid ligner de stærkes Datid, er st dog endnu ikke trængt ind: kant,

vilt , skalt, tharft, mat, uden hvor det har gammelt Hævd, som i veest

og est.

De stærke Verber har regelret endnu deres ejendommelige Flertals-

form : stunge, sunge, vunne, funne, brude, drukke osv.

Den betingede Datid er altid betegnet: om thu gave meg 2, e, 71 28

;

lec viste, thet våre Guds villie 3, 13. 6, 14. 7, 30. 21, le; at man gade

hans fægerd ey told, 6, 30. 22, 32. 66, 25; uten iech soge thet, 10, 1 5

;

vunne 28, 1 s , toge, 61, 13, understode, 61, 14 og m. St. — Men også

den betingede Nutid betegnes hyppig: huat vil I give, at iech sælie ether

Jesum, 13,9. 16,28-, siden iech upstande 13, 30; huat iech have han-

num skad, veth iech ey 31, 11. — Det gamle *e (6,32. 20, 21. 32, ai)

afvexler som Ønske-Form med være (22, 25. 33, 12).

Gamle (ell. skånske) Bydeformer forekomme som: farum af veghen 11,2 7,

goumiW henne, minkum vor siæl 62, 1 9. 20 ; 3, 30 : stat up oc faren frem.
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Bindeordene num, æn og mæn afvexle, det første kun få Gange,

det sidste lidt hyppigere; det andet er det almindelige. Ofte bruges of

el. af (dersom); i thy og met thy er ligeså hyppigt som for thy (fordi)

og det tilsvarende for hwi (22, 4); til thes at betegner både indtil at

(57, 25. 71, 2 7) og for at (30, 12. 57, s. 70, 2); så at sammentrækkes til

sioot, ligesom tho at til thot (eller thoc som det også skrives); kun 55,3 6

skrives det her afstikkende doc istedenf. tho.

Der findes i Skriftet slet ingen Ord, dannede med Forstavelsen be;

men bo f. berede, smitte, nåde, grave, kende, sat f. besmitte, benåde,

begrave, bekjende, besat osv. Af Ord med Forstavelsen for (svarende til

det tydske ver) som jo forresten er ældgammel, men rigtignok fore-

kommer hyppigere i Skrift, jo yngre den er, findes følgende: forbannet

27 (forbannetheth , 42); forderve 14 fl. St. ; furdrage 67; fordrøve 60;

fordøme 27 fl. St. ; forfares 30; Gud forgangen 42; forglomd 22; for-

hade m. St.
; forhuge 64, le; forlade (tilgive) 8; forlægge (ødelægge) 42;

formuge 48; forsige 82, 13. 84, s; forsmå 5; forsværge 82; forsæle (for-

råde) 13; fortape 16; forti, fortide (forlade) 31. 64 m. St.
; forwent 67;

forwinne 66 fl. St.

Man ser let, at Oversætteren eller måske Afskriveren ikke er synderlig

fast i sine latinske Kasus , siden han ikke generer sig ved at bruge Va-

lerian^m som Vokativ, iesum Chrlstwm snart som Nominativ (50, 17.

65, 1), snart som Genitiv (48, 12. 79, 14), Men han er heller ikke nøje-

regnende i det Stykke med sit eget Modersmål, og skriver stundum: thic

offræt icke 38,23; thine ord gittæ mec ieke giort 49, 2. jf. 53, 1 7.

67, 27. 76, 25.
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af Gud tok thin man, 2, n ; af thu liker, 11, 26; af keyser vorder

at hore, 48, 23; af i gome 83, 1 2 : hvis, dersom.

af mikil hede , 11, 2 s ; the formughe ther alt af mikil 48, 3 : for

stor, for meget.

mek mughe i afle en mikil glæde, 83, ii.

ther thet aftnedes, 18, 29.

hun oc henne afføde, 3, 1. 26; thu gaft alle creature afspringe, 2, 4:

Afkom.

ther the vare after komne, 5,2 8. 9,23; far after til Judæ land,

12, 0. — hin sagde after til hannum 15, 13; the lorte h. after af then

mantel 17, 11 og mange andre Steder (jf. efter 2, 22. 12, 11. 17, 32 m.

St. , og ofter 25, 26 fl. St.): tilbage; atter.

thet er i Guds agt 2, ;o. — han agted i sin hug 3, 20: overvejede.

o/m!«se-gerninge 27, se.

alvoldende Gud 2, *. 80, 4; alzmughænde Gud 76, 15. 79, 13.

han giorde mek anger oc uro 45, 17: Sorg.

iak ser tu folk, annet græter, annet glædes 9, 7. 17, 34 : det ene,

det andet. — ther annen man giredes til at se, 77, 1 1 (jf. ænnen af the

mor 6, 15): nogen. — ansin, 3, 30: anden Sind; ant, 16, 12: andet.

anting, 56, 34 m. St. , ænting , 56,3 3 m. St. også antig og entig:

enten.

andlade: Åsyn, der flndes ligesålidt som Ansigt.

at nafne, 17, 14. 18, 30; at aften, 3, 15; åt at natvord, 13, 13; flog

at himlen, 11,22; doren at then pyt, 26, 21; at hvad kommer thu,

14,24. 18,7: hvorfor?; at siste, 15,8; herberge at 11,33; the lete at

barnet, 12, 11. 57, 2-; kalle at Heliam 18, s; utgangen at doren 15,2 6;

ryste hovith at hannum, 17, 31.

hvad han skulde athaves, 61, 1 : hvordan h. sk. bære sig ad. — hun

var fulkommen i henne athæft, 4, 14.

alhre, 11, 15 : Åre.
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ther thu næfnde athæns 39,36: nys (jf. Lucidarius, Nord. Oldskr.

VII. S. 28).

aiia 11, 9 ligner en Bojningsform af Forholdsordet af, som vi bruger

i Tale, om ej i Skrift.

haf thin åkallen til Vorherre, 66, 4,

han var åmint i syfne 12, 13.

ingen fands årvakler, 4,24: iner årvågen.

vente sek årædhe af thom, 66, 21 : Angreb.

alle åseende 8, 14. is. 21, 23: i Alles Påsyn.

hun hafde niegel åstiind, 20, is: Længsel.

fare met bakmål, 25, 20: Bagtalelse.

pibe oc bambe, 61, 5 : Tromme.

mikit 6a7?(/ 26, 34 12,2 5.16,3 2: Larm. — sænne oc bange 25,23: larme.

bardag af bærie.

barnende qitinne 9, 22; kunnende quinne til barnfodels 10, 2: Jorde-

mødre. — hun er mo i barnbyrd, 10, 13. — iek råder thin barnske,

76, 1 1 : Barndom.

iek bedes af thek 21, 1 e ; han beddes Jesu legeme, 18, 3 1 m. St.

thet skal thu aldrig bide, 84, 2 2 ; bie, opleve ; ther bed ey elds værme

i, 79, 26 : blev, levnedes.

blide henne met vægsel, 65, s. — letæ thin blitskap, 76, i4.63, 21.

blote then høghe Diane, 84, 6. 61, 1 m. St. — met bioten eller met

bønæ, 39, 2«. 61, le.

rædes oc blys, 41, 5. 62, s. 30, n blues, ængstes.

væder lot i en blædre, 58, 22: Vejr ladet i en Blære.

hvore må iek bo thin iordefærd, 21, 35; pine skal thom bos, 25,2?;

thu haver bodh (boet) Vorherre et herberg, 69, 20; the vare bode met

stark hug, 64, 3 1. — iek ær bon til at tåle't, 50 23. 67, 1
4 ; the glæde ere

tek bonæ 23, 12; bodnæ , 36, 1 1 ; gn\-bone klæde 52, V. 80, it.

iak bothce eder fred 72, 23: byder, forkynder; thet var bodet 18, 21;

thit bolh 3, 11. 9, I. 2.

fange bod af hannum 1, 19. 36, so; han fek boder, 81, 9.

bothrminniigheth, 57, 4, må vel være Gæslebud med Munght og andre

Herligheder.

bek oc brenneslen 25,33: Svovl.

sol-bryn 11, 4; elds-bryn 79, ir. 62, 26.

bane. han bar up at opæ, 77,3 4. 78,5 m. St.: log på at råbe;

thet er båret mek i egen, 16, 25.

bærie 42, ^ m. St. : slå; barde 41, 3 s m. St. ; bård, 42, 13; bæries,

31, 1
1

; bardes 29, 20. — i al then bardag 63, 30: under alle de Slag.

(c se k.)
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iak var ey så derv 3, i o : djcerv , dristig ; han gik dervelig til P.,

18,3 1. — hueden kom tek then derve, 58, le: Dristighed. — styrkes oc

derves, 81, 23, dyrves 81, 14.

litel hodde oc diger hus, 58, 2.

then ther æter af disk met mek, 13, 17: Fad.

i drage til minne, 74, 2.

tha vord så megit drap i folket, 78, 32: forvirret Snak.

hun drap hannuni i hår, 33, 9.

Gud drotten 82, 3 (Gudtroten) 87, 5 : Gud Herren.

the måtte ey duge thom, 29, s. 65, s: hjælpe; the afgude dwfle ikke,

78, 30 : formå intet; thet måtte ikke dwe, 59, 1. — Vorherres dijgd, 78, 20:

Magt; then hellig Ånds dygfrf, 7, s: Kraft; hun \ar udvalgt i d//</d 4, 25

Dyd, — ærlige stene ther dydelig vare, 74, 13.

dume mæle 29, 10. 35, 32: Devstumme.

huat skulde mek dvælie, 55,25: hindre, opholde; han divalde ther,

77, 3 1 ; dvælede — uten dvale, 3, is: uden Ophold; iak beder dwalse, 72, 1 5.

hun bad til sin dyre søn, 20, 20.

tre dogher , 59, s : Degn.

døn, 26, 20. 32, 10 m. St. : Lugt; rosen -den, 55, 12. — iak doner

55, 14; han donde met næse 56, 3.

iak tog dopels, 29, 12.

helvedes dor-vorth, ther Cerberus beter, 28, s.

eer s. ær, Ærts, Malm.

efter 2,22.25: tilbage; 17,32: atter (s. after). — efterfare 3,29:

fare tilbage; eflergialde, 63,3 4: gjengjælde; vort efterkome, 16, 3 5 : vore

Efterkommere; efterlign, 84, 15 og eftersiun 8, le. 61, -> fl. St. : Exempel.

then eghn 70, w. 74, 15: Ejendom.

eve, 54, i s. 81, 9 : tvivle.

fager, 6,30 m. St.
; fægre , 77,6; deraf dannes Navne-Ordene:

fagerlic, 75, 10; fægerdh 61,2? fl St. ;
fægerndh 30,8 fl. St. — han

har fægret min band, 74, 21. 75, 2 : smykket.

himmeriges fagneth, 44,2 7. 45,2 6. 56, 3 1 : Glæde. — the fagne

thek, 51, h: glæde sig over dig; glædes oc fagnes, 80, 23.

thu hauer ^ce/d vore gude, 42, 1 ; fiald utl sit bryst, 52, 2 ; then ther

her fiæls, 47, 2 8.

fingern 74, 2 o : Fingerguld, Ring.

ther the finges after vether, 87, s : /com <«'/ szgf selv igjen.

af land flæmdh, 78, 3 e : forjaget.

tiære oc /Zød, 86, 3 : Tran.

fool oc snap, 86, 3 e : Tåbe og Tosse. — folske, 66, 3 3 [falske] 58, 1 5

:

Dårskab. — vfolskeligt (o: of-folskeligt), 60, is meget tåbeligt.
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thu forhær Guds villie, 6,13: ringeagter; the forhade, 12,8 eller

forhadede Guds bud, 6, 1 2 ;
forhas ey engels bod! 3, 30.

fortape Jesum, 16, 2 : forråde.

at fortn sit eget slægt, 34,2: forlade, svigte; Gud fortijr engen,

86, 20; min fader fortide mek 31, 30. 64, e fl. St.

fregner han thet, 53, 3: spørger; hun /"ra 45, 22. 64, 9. 70, 15.

bede Barrabam frels at være, 16, 27. 54, 34.

han fried henne, 74, 14.

frænkone, 7, e. 55. 1 1 : Frænke.

alle afgude fijlsen, 55, 23. 90, 20; dævelens /V?sne 79, le; fluge gøre

fylne i, 55, 32: Snavs, Skarn.

iek gaf skriver mit fæ, 29, is: Gods.

Maria var af Judas byrd , Davids fædern , 9, 5 : neml. Slægt ; mit

fæderne har iak lagt i et trygt stad, 70, se: neml. Arv.

Maxencius fældes mikit, 65, 30: forfærdedes; han vord så fæll,

82, I s : forfærdet.

thu haver fælug met ondskap, 43, 30; ondskabs fæhtgs-man, 48,8.

56, 2 6.

hun virdet ey alt vid et foss , 74, 1 1 : Trevl.

Pilatus undret gallik, 16, is; han vord gallikweå 61, 26. 62, 15 fl. St.

som forstærkende Biord.

then galne dommere, 77, 1. — dævels gælne, 64, 3; thenne galne-

skap, 15, 19- — thenne man galnes, 15,. 1 s.

styrk thit hiarte gen domeren, 41, 9; gen min villie, 71, 22: imod.

vi skulde thine ord genmæle, 62, 24.

iek beder thek gerne, 21, 2. s: inderlig.

gider betyder overalt nærmest kan, f. Ex. 2, is. 6, 30. 10, 3. 22, 22.

42,20. 43, 37. 66, 2 4. m. St.

gialkir, 76, 1 o eller gielkir, 56, 1 4 fl. St. : Skattefoged.

at tage Mariam, thin gift, 7,20: Hustru. — han vilde, hun giftes

hans son, 5, 1.

then hellig Ånds gift, 35,29: Gave.

gilt hår, 32, 7, 84, 10: gyldent, forgyldt.

gimstene, 32, s : Ædelstene.

en kirke giordes op, 73,3: op bygtes.

gires, 51, 14. 77, 1
1 ;

girnes, 79, 2 1 el. gernes , 43,24: begjere.

give om, 71, e: bryde sig om: han gaf ther ikke om, 70, 19.

glømen, 26, 12: glemsom. — rettens glemer, 31, 2.

godgerning, 13, 2. 1,3. — godvillie, 52, s. 75, 5.

goten met th. helinger Ånds dygd, 79, 1 7^ — hun hafde sit blod

utgøtet, 79, 29.

om grim ænse en læghe, 53, 35: så grtim som en Love; 78, 5.
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skrevet med gulstave, 54, o.

ret tro gær ey af alder, 76, i s : går ej efter, regnes ikke efter.

gome sit fæ, 2, 21. 8,23; gome Maria 6, 1. 17, 21; gemde theræ

faste, 25, 9. — i geme sættes, 5, le.

hun gomde harle gorlæ, 89, s : meget noje.

Guds goski oc fagneth, 45, 10. 25: Godhed og Glæde; 51, 3. 74, 15.

75, 1 1.

gialkir lod gøslæ letæ, 75,22: Fogden lod Fangevogterne hente;

(Jydske Lovs gæslemæn).

Anna halset hannum, 4, 2 : faldt om Halsen.

halve tiere piner 46, 9. 49, 14; halve fægre, 77, e; /la/ue heler, 77,2o.

han vord harle harmt, 72, 11. 84, 34.

hartle el. /(«We bruges på hver Side som forstærkende Diord.

harænd, 52,6: eg. Ydre-Hud; Krop. Islænderne har Talemåden : at gå

imellem Skind og hdrund, der er endnu mere nærgående end vort:

at gå mellem Bark og Træ.

haves ilde ved, 13, 3 1 : forarges; havs mandelig ved, 41,8. 50,8.

86, 2 o : vær ved frit Mod.

han var heden, 30, o . 80,33; hedne mæn, 30, 1. — hedernt folk,

9, 11. — al hedernskap, 81, 5.

hegræ, 55, 33 er det Hejrer? de har kun Fluer og Edderkopper til

Selskab.

han giver mig min son hel after igien, 78, is; han heler tek, 10, 24;

de fore hele hiem, 4,32, — the helnel henne, 44,26. — konning oc

everdelig helere, 33, 1. 80,36. — styrke oc helsnæ , 30, 1 7. 67,2 3. —
helgiort, 69, 23. — thet var med heldom{^) oc ey troldom, 8 10.

en ther hannum var hemælst, 77, 33, må vel være: hjemligst, bedst

bekjendt.

mit hiones uphob, 2, s : mit Ægteskabs Begyndelse.

til himen, 5, 27. 6, e. 27, 27: Himlen.

hitte thcn ther ær ret at tro å, 29, a. 22, 34; ny hitte piner, 86, 28:

nyopfundne.

htel hodde, 58, 2 : Hytte.

hood {hoth, hoot, hott osv.) af hede, true.

huge, 50,28: være omhyggelig for, trøste; iek hugde (huget) henne,

2, 3 1, 7, 2 4. 66, 3. — hugneth, 6, 1 e : Trøst.

thet thin onde hug må mest hygge, 63,34: tænke; hygget å Vor-

herre, 50, 2 li; hugtæ [hugde], 3, 1 6. 27, 1 s. 29, 1 3 m. St.

hvalve åbnedes, 18, 1 3 : Hvælvinger, Grave.

han hvatte Adrians hug, 82, 4 : hvæssede, skærpede.

vende hug oc hværve sind, 78, 35; thu hværver af thit slæct, 34, 1:

vanslægter (jf. Rimkrøniken, forste Linie af Ingels Rim, i Udgaven 1858);
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thu hværver dævelen then tienest ther thu est Gud skyldug , 61, 1
4

;

hværvde, 61, 1*; thu est al om-hværvt, 33, 26; pine hværves til glæde,

30,18; at min hug ei omhværves til afgude, 31,3 5. 46, 21. — then

iæmmerlig hværven, 65, i«. — min broders omhvcervelse, 54, 33.

uti hæfde, -16, 9.65, 3«: Fængsel. — hæfdes, 66, 1.

vorde met hæft, 3, 1. 4, *. 7, 1. 20: blive frugtsommelig.

thu stærver at hæggum, 86, ^2: du gjør dig forgæves Moje.

høfde [hofte), 35, 1 2 m. St. : halshugge.

thet hører os at ære henne, 29, m. 34, 28.

thu holder himmel oc hafs diup horsom, 32, 1 : : lydig. — han hialt

sin regel oc sit hersum.

hede, 45, 17. 75,27: true. — hod 46,3 6. 47, 15. 49, le m. St.

;

hødsel, 49, 3 : Trusel.

huat ilt haver han giort, 16, 31. — full af ilske, 43, 30.

innen folket, 12,2 5; innen liunelds sky, 15, 1 e 14,30.31. 16,2

m. St. : i.

junger (tungere), 12, 20. 13, 13. 23. 21, 3: Disciple,

jæfn voldug ved sin fader, 63, 5 : lige mægtig.

kaste hænder å, 14, 25.

hun kenner at hædre en Gud, 82, 11: lærer; iek kende ether 14 3 4.

44,14. — kennels, 64,28: Lærdom, Undervisning; kennedom, 82,2:

Lærdom, Kundskab.

thet skal kenne, 84, 30: vise sig.

kiøt~manger, 29, 5 : Slagter.

klænnet [cleynet) 74, 10. 12. 19: Klenodie.

kloklist, 75,2 4. 78,17: sorte Kunster.

vore komen penninge, således gjengives 16, lu, det latinske corbona.

komme tal å thom, 8, 3.

kompan, 77, 23.

han flal i korsvis, 14, 5 : med udbredte Arme, i Bedestilling.

han vilde for ingen kost bryde den sæd, 75, 20: på intet Vilkår.

i sin faders kove 89, 7 : Celle.

kiøtet er krankt, 14, 11: skrøbeligt; krankere, 77, 12. — ukrankelig,

45, 13.

the gave hannum sin kristendom, 73, 1 : den hellige Nadvere.

kryss hannum, 16, 31: korsfæst ham; 16, 30. 17,2. krysset, 17, 17.

27, 3 0.

kymeg kymungh, 60, 17, er vel en Skrivfejl, hvori hendes LOjndinge

eller Slægtninge skjuler sig.

met kyndvg tale, 66, 2 4 : listig.
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vort kyn er dævelen , 34, 1 1 : Bjon , Slægt. — en kyns, 26,?, en

Slags; al kyns, 25, ? ; flere kyns, 84, ss; engi Aj/ns, 27, 25; syv %ns,

24, 11: thrynnes-A»/«5, 62, 13.

grædende oc ille ladende, 26, 11. 3 6.

lage, 10, 3 1 : Løver, er måske Skrivfejl for læge, som der skrives

53,35: en læghæ svenske lejon); 31,6: logæ-mua.

han lagde spiuthet i hans side, 18, 26.

kommen til lage-alder, 76, is: Skjels-Alder.

thet lede vi af dig, 8, \
2 -.'forlange; 78, 7. 83, 1; han ledte råderum,

13, 11: søgte Lejlighed.

hun horte en legse af lesten, 69, e. 25, 10.

han må liges (lykes) ved diur, 56. s: lignes. — i å\i&-lige, 31, s:

Lignelse, Skikkelse.

thet /j^?e alle, 5, 1 s : behagede.

hufstruge met lime, 46, 15. 63, 26.

then pine skal lines, 30, 1 7 : lindes, mildnes.

Gud haver dig liof, 70, 10: kjær.

en litel time, 14, 9. m. St.

ieg lader dig lithug (lythug), 16, 20. 28. 17, 1. 56, 34: les.

the lode hannum i en mantel, 17, 5. 1 i. 18, 10.

logerdag, 28, 7: Loverdag. — en løyyh, 49, 1 o : et Bad.

i haf, Iher mikil loghn er, 84, 25: Lun, Stille.

giorde loth, 5, 1 9 ; mikit loth af thet folk, 80, 1 i : Del; 1, 34. 34, io.

79, :. — lottagen met, 11, 14, loth tage være.

under ret ridders værie oc loven, 83, 26.

andre lund, 25, 5 ; hvilke lund, 20, 1 ; the samme lund, 80, 1 s.

thek ?)/der ey, 1, 1 5 : det sommer dig ej inon hcetj; jf. thet ær ei

lønlict, 16, 0.

the ere mine lydere, 33, 3 6.

huer kyns lyt, 32, 17. 24, 1 1 : Lød, Farve.

komme lytw (lydedej undern, 79, se: undkom sårede.

Peter fulgte å længth, 15, 2 : på Afstand. Det samme er vel Me-

ningen 18, IS hvor der er skrevet a leclum.

han her mek engle skare, 14, 30; thu haver mek læt megel nåde,

43, 15; læ mek thet! 86, le: skjænke, give.

han ther everdelig pine må læste, 31, 1 : tåle, bære.

ieg maner tek om levende Gud, 15, 13. 69, 23 m. St.

bære til mannum 21, 15. 13, 19. 20, «. 21, 10: fode til Verden.

frelsset af alle menfdr, 50, 23: Skade.

mialk 10, 10; >H/o/A-hvide hals 68, 2 m. St , kun 84, 20 skrives mele.
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o mikle keyser, 65, 12 m. St. : o «<ore Kejser. — banget var ee længer

mere, 16, 32 : større.

hvi gør thu teg så miuk, 58, 14; engi er minker, 4, 3 4 ; han stod

uterst miuklig, 6, 2.

muge, må, måtte: formå, kunne. — hans mugeligheth er starkest,

75, 5 : Magt. — the ægde mug-folket 16, 2 e : Almuen.

sosom hun hafde muxen endt sin bøn, 67, 3i.

godset vord ee mynne, 70, i * : mindre. — lak haver thet helder øgt

æn mynsket, 70, e. — Guds ord muge ikke mynkes, 71. 9. 75, 1 1 ; min-

kum (miukum?) vor sial for henne, 62, 20.

et mynster, 1, 13. 17. 6, e osv. : Tempel.

han myntæ Vorherre, 14, 23. 55, 11. 56, t. kyssede.

merke-hus,å4:, 2 6; moike-stove,Sl, 2i: Fængsel (presun), 64,4. 19.

mæle vether hannum, 31, 32; genmæle thine ord, 62, 24; mæle

ubrygsel, 17,34: gjore Bebrejdelse; thu mæler gude, 58,29: du anklager

Guderne.

i late ether mode 81, 24; ingen djævel skal mig møde 22,2?; tha

mødes Maria, 11, 3.

the kaldte hende mø-drotning, 6, 23.

at vorde nafnkimnet, 47, s.

nagen, 30, 2 4.47, 3: nogen. — Olibrius bod henne at nægte (nectej,

34, 3 0.

gennem negeldh met nagle, 27, 32.

at nege min hals, 76, 0: neje, boje; the negte there hoveth, 10, 32;

Maria nigte hannum 22, 24; neg tek! . . oc træet negtes i stad . . oc lå

negt, 11, 9-12.

nete 13, 34. 55, 26: negte; han nettæ thet, 15, 24. 75, 20.

met manninge neste haver han mek fægret, 75, 2: Smykker.

gråd oc tænder niskel, 27, 5 : Gnidsel,

gak til nornet, 10, 23: Noret, det spæde Barn, (jf. Chr. Pedersens

D. Skr. II. S. 43, 29).

num, 58, 1. 61, le. Sædvanligst er æn, nogle Gange men 61,23.

81, 20 fl.

nymme snille oc skial, 60, 1 e ; hun nam så val, 60, 15; thet i have

numet, 83, 1 o : nemme , lære.

lak må teg æn ny mære sige, 52, 11: tidende, Nyhed.

haver thu nænne til, 49, 1 6 : om du tør,

two næthre, 49, 2 e : Øgler.

han var neg oc svigfuU, 26, 15: lumsk; jtiuve oc nøgge oc avends-

fulle, 27, 3 4.

han tog mek nothug, 89, 2 3 : voldtog.
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the ther i nolsion ere, 44, 2 1 ; haver told mikil netsion, 46, 1; the

finge megel twlhsiun af the hedne, 79,34; i 7}øthsiuns time, 83,9:

Trængsel.

agte ofnæ, 88, 23: agt på det.

om vel — sosom, 4, 1 1 : så vel — som; om Hus ænse 9, 1 s ; ee om
langt fran thom 26, s: Uge så; 15, 24 m. St.

ther ombrat, 89, 24: brat, strax derpå, (jf. om lidt, om sider).

the 07xdeste piner, 83,2 8.

hvar at stande vi i orde-trætten? 56, 33.

the orhe ey, 42, 14. 46, 3 ti. St. formå, ævne.

iek er orsage, 16, 34: uskyldig. — hvat orsagels haver thu, 8, 10:

l'ndskyldning, Forsvars-Bevis.

hun var e æm orugh ænsæ et hierg, 71, 33: så tryg, fast, (s. ugge).

pass, 69 (lat. passio): Lidelseshistorie, pinsel 12, 17.

the sloge hannuni pusle, 15, 20: Brefigen.

tiære, qvade, olie, 46, 2 s ; beg, qvade, olie, 72, i z ; tiære, flode, vox

oc qvade 83, 3 : Harpix.

sig thom min qvædie, 53, 19. 74, 1: Hilsen. — the qvædiet henne,

22, 12.

sid qvær, 9, t.

han lod råde til brullup, .52, s.

i rape oc skynde ether, 57, 4.

han var re<, 8, 9 : uskyldig. — retgiald, 17, 3 e : Ion som forskyldt,

thu vil thom ey rete, oc iak vil ey Gud rete, 70, 34. 49, 33: opirre;

at the retes ey oc vredes, 39, 34.

hun ropte keyseren, 65,26: irettesatte; ropte 7,27. 17,35; roptes

16,16.

ryg at være, 14, 3 ; rygd til døden 14, 4 ; rygge 13, 1 5 : bekymret,

sorgfuld. — Deraf: uryg (vrigh), 83, 14. — ryggels uien glæde, 24, 21.

hun hafde så migil hlol-ryn, 67, 4. ?: Blodflod.

teg skal engen vold ræde, 21, 1 1 m. St. : ingen Magt skræmme.

han havde røft oc rænt, 72, 3 1 : ranet.

sacke, 49, 10, er vel Datid af sigher 50, e: segner, synker.

fore henne høne sage, 92, 7. 14: Bønners Skyld.

sakne, 41, 30 : savne.

St. Peder sad ude i sale-hus, 15,22: Vulgatas atrium.

samne 12, 21. 15, 1. 16, 20. 21, 4: samle.
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våre han san at sagen, 7, 33: iiskyldig ; tisan 8, 2: skyldig. — ær

thet sat, 55, 2 1 : sandt. — met sanne 18, 1 t : i Sandhed. — sannende oc

ret, 40, 1 m. St. : Sandhed.

hel 56 thu Maria! 6, 32. 20, 21 ; ære se thit nafn 32, 31: være.

segne, segnde, segnd 13,23. 24 m. St. : velsigne. — segnels, 21,5

m. St.

sialue, 29, e m. St. : selv.

sid, 5, 16. 39, 20: Sæd; unde talen dreve gode side 71, 4.

ey this sidher, 79, o, ikke des mindre.

then døth han sigher i, 50, e : segner, synker ned.

svøbte Jesu legeme i ren sinden, 18, 32: Vulgatas sindo, vor Bibel-

overs. Linklæde.

megit 5/1«?/, pipe oc bambe, 61, 4: larmende Lyd.

efter «A-am frest, 48, 30. 88, 5. 5, 32: kort; skamt ther efter 9, 1. 12,

9, m. St.; >tesse værels skammelig ære« modsættes »thet lif ther ikke er

ende å% 64,2 4. — til skæmten, 11,25: Tidkort, — iek skal skæmme

vegen fore feg, 11, "j s: korte.

thylikt skap, ther man gor af træ eller sten, 55, 30; han er fægerst

i skapt , 60, 8. — thet klæde var så vel skapet efter hennis legeme,

77, 17.

Herre, ther alle dom met thit skial merker, 31,26; vilde thu agte å

Guds gerninger med skial , 61, 1 s : Skjæl. — thet var skælUgt oc ret,

61, 12.

thet hans gods skiide om år, 1, 4 : hans årlige Indtægt.

skipe Gud mit mål, som hans villie er! 70, 29: skikke Gud min Sag.

the vorde tagne up i sky, 212, 2. le. 23, 16.

i tåle alle skændels innen thenne nat, 13, 28: I forarges alle i Nat

(lat. scandahnn patiemini).

vi vide, at Josef er skær, 8, 1 3 ; Johannes var skær mø, 20, s. — vilt

thu lade tik skære i skærels dop, 53, 13. 45, «; han haver tek skærdh

53, 23.

the time komme skøt 9, 12. 22, 29. 36, 11. 87, 1 4 : snart. — tis

skydere, 44, 2 : des snarere.

then thyrtug gik aldrig slappe fran mek, 10, 2 1 : den Fattige gik

aldrig tomhændet fra mig.

sligsame ænse hun våre døth, 2, ' 3 : ligesom; 11, 23. 76, 33.

ther fands engen smit å henne, 8, i e ; væreissens smitte oc kiøtsens

lyst, 20, 9 m. St.

thenne kone smører mit legom met smørelse, 13, 4.5. 14: salver,

Salve.

fool oc snap, 86,36: Tosse.
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barnet styrktes met snille, 12, is. 29, i i ; iorderikes snille, 60, s

:

verdslig llsdom. — en harle snial iomfrug 80, 30. 61, 32. — hun var

thom alle sniallelig, 62, n.

Paulus var smjmen vend til kristendom, 22, 5 : nylig.

hun vord at sovtie, 69, 14: faldt i Sovn.

spener, Bryster, 10, 10 m. St.

han spiæller thit unge lif, 53,3: spilder, fordærver; thu vorder

spiallet, 71, n; tispiallet, 52, it. — dævelen er sannende spiUier,S2, i.

Lognens Fader.

spo til, hvo teg slo, 15, 2 1 : gjcet.

stå på knæ, 17, r.

hun var ee så stadug , 72, 1 t. 80. 3 5 : standhaftig. — so megil

stather (?), 75, 3 1 : Standhaftighed.

hin panne brast oc s^i'Afes all om gulvet, 86, 5 : sprængtes [\ Stykker).

two sirole, 51, 1 7 : Pile.

stryge sko, 90, 2 2 : børste.

ee om stund, 75,3«: øjeblikkelig, på Timen.

vi have mikit stærvet, 39, 30: arbejdet; stærvet alt at ikke, 75,2 6;

thu stærver at hæggum, 86, 32,

stinger man met en nål en blaedre, tha svigner han, 58, 24: synker

sammen.

thenne sviker. 19, 1. 21, 30: Bedrager.

the diur svolde in syndug siæle, 25, s: (svælgede ind), slugte.

vi have ey drik at svole ave, 11, 0: at lædskes med.

haf engen sysle met then man, 16, 24.

thet er nu en syvter siden, 38, 2 3 : Vge.

hvat thet hafde at sæde, 70, le. 72, s. 88, s.

sæle i hånd, 6, 1 1 : andvorde; the salde hannum et ror i hånd, 17,

6; han salde St. Johannes sin moder at gøme, 20, 12. 21,28. 41, le;

menniskens søn skal sælis til pine, 12, 31. 13, 9 ff. 16, 3. — bætre måttu

sæle thenne smorels, 12, 29: sælge. — forsale 13, m: forråde.

sænne oc bange, 25, 23: Å-ji-e* og støje.

give søør oc tage gull, 58, 2. 63, 25: Snavs.

tage til at gere, 1, o; hanen tok til at gale, 15,3 3.

at ey gude tape tek, 39, 34: ødelægge. — (Judas) sagde: hvat skulde

thenne tapels, 12, 20: Spilde; iek ser hannum tapes af døths tapelse,

54, 34. 57, 33.

Pilatus sætte Jesu hovet-sak å et tavel yver korset, 17, 26.

Vorherre skal te thet, 22, s ; han tede sin nåde, 8, 2 5 ; the iede thom

vegen, 10, 32 ; tekn må tes å tek, 8, 1 1 ; en man tedes fore thom, 54, 4

m. St. : vise, åbenbare.
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thu tharft lækdom vith, 10,5. 70, 3 1 : behøver; thet, ther kloster

therfte, 89, 13. 64, s. — then ther thyrtug var, 10, 21 : trængende.

tho, dog (skrives på et eneste Sted, 55, se: doc). — thot, 80, 1 eller

thoc, 30,2 8. 78,19, sammentrukket af tho at: om endog, endskjønt,

13,3 1.3 4. m. St. — Samme Betydning har: thot hvarn, 14,7 og thoc

hvarnie, 15, 15.

vort tholc (?), 83, 1 6 : Tålmod.

at thrå til thet lif, 64, 25. 1 1 ; thråde (trahe), 60, 7.

f/tre/" met thin hånd, 58, 3 1 : fol.

thriggi, 4, 13. 19, 2, Ejef. af tre, try. — thrisse, 43, 15; thrysver,

13,33.34; føræn hanen gall tryssen , netær thu mech trøsuer, 15,35:

tre Gange.

throtne er i en blædre ther væder er lot i, 58, 24.

Maria sagde: ey skal iek thydes vid man, 5, 4: have Omgang med

Mand. — hun er met dotter af thit tyde, 2, 32; i karlmæns tide, 7, 3.

15. 8, 21.

tha flal thyngsel å hannum, 3, 21.

næse Ihyrl, 32, s : Næse-/?or.

han haver thæget mek met sit flngern, 74, 20: fæstet.

hun var storlig væn , oc mange vilde henne tigge , 38, 1 2 ;
(han) er

thet ey værdug at tigge af Vorherre, 78, 10; iek tigger thet af thin gud-

dom, 40, 34. — thå, 90, 7: tiggede,

thet var en time, 38, 1 88, ) : der var engang; ey i time, 26, 10:

ej itide. — thet timde henne, 32, 5. 89, 17 fi. St.

han skulde se hvat tit vorde, 15. 3 : hvad der blev af (?).

the kopte en tolff, 16, 11 (jf. 16, 12 han): en Ager.

et torph, ther het Getsemane, 13,36: lat. villa.

han totte thet harm være, 82, 9 : han tyktes det var skammeligt.

trægels fore theræ, synde, 63, o : Anger.

hviske oc tuske oc fare met bakmål, 25, 30..

twigi, 3, 3 1. 12, 20, Ejef. af tvo, lu.

ther han tæflel thet, 17, 19. 41, is: smagte.

tibrytsel, 1, is og iihryhsel, 17,35: Bebrejdelse.

lygner oc udædes mæn, 38, 1 : Misgjerningsmxnd.

han vilde henne ufinne, 77, 20. 78, is: (vanhellige) vanære. — the

giorde henne engen ufirmd, 77,25. 89,26.

ufolskeligt, 60, ib (o: offolskeligt): meget tåbeligt.

ufrugtsom, 2, 1 s fl. St. : ufrugtbar. — uglad, 79, 3 ; uglæde, 67, 1

3

fl. St. — uhofdelig, 65, 33: uhøvisk. — ukranklig, 45, is. — urel, 84, 17:

uretfærdig. — uræd, 80,3. — uskamfuld, 30,33: skamlos. — usmittet,

45, 13 : ren. — usnial, 84, t. tåbelig; dævelens usnille, 29, e. — uspiallet,
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52, 17: bevaret. — utam, 47, is: vild. — iwinnelig, 65, s ; iivindende,

76,28: uovervindelig. — iivither, 66,2?: uforstandig.

vi muge vente oc ugge, 12, e : frygte for. — Vor moder, far ør-ugh

hiem, 3,2«: uden Frygt. — or-ugh, 71,3 3.

han tog til at uglæ thess oc syrge, 88, s.

the umbetzmen talde hannum i stad, 45,29: Embedsmændene fortalte

ham strax.

thet ær icke under-siun, 67, ii. — thet vorder til underls over al

værelden, 2, lo,

the komme lytæ undern, 79, 3 e : de undkom sårede.

gør huat thin hug haver ungget, 67, 1 3 : udklækket.

thette tempel var først upgiort af Salomon, 5, 12. 15, 10. 17, 32.

the toge uphof af døth, 56, 4.

thet kunne hun alt val-kenne, 60, 1 s : (vel-kjendej godt lære.

vand (Vånd), Flert. vænder, 5, 21, 22, 6.

gøre myn Gud vanhæder thermet, 76, e.

thet tykker mek vant, 54, 3 3 : ilde.

sosom vant ær, 56, is: som sædvanligt et.

iak syndet met vanvit, 40, 39. 41, 2: af Vankundighed.

iak ær usæl vorden fore myn vantro, 10, 22.

thu onde vat, 34, s. 23. 77,35; væt, 78,35: Trold; Flert. vætte,

56, 2 4.

vatn, 7, 3 2 og alle Steder: Vand.

veder-gange Vorherre, 61, 10. — tro oc ret veder-gangels, 83, 12;

vith-gangels, 55, 2 : Bekjendelse.

veder-sige dævelen oc hans belede, 54, a : afsige (forsage).

a høgre vegn, 36, se: på højre Side; begge vegne, 79, s.

vellend olie, 72, 13: sydende; 84, 30.

efter theris verdskyld, 25, « : Fortjeneste. — tage løn som verskyldug

ær, 27, <.

thu måt self vethe henne thet, 69, 19: yde, opfylde hendes Bøn;

han vette henne thet, 67, 22; thet vorder tek alt vet, 53, 26. — gif thom

skøt vetels, 67, 3 1 : snar Bønhørelse.

i ville mek, 7, 1 7 : føre mig vild; i ere vilte, 43, 1. — then siste

villing, 19, 5; huat villels ær thet, 46, 2. 56, 22; then vildom thu innen

est, 43, 12: Vildfarelse.

the toge vilum theræ hovit, 81, 12: (lat. velum) Slør (?).

hun virdhæ ey rigdom, 63, 25. 74, 1 1 : (vurderede) skattede.

en harlæ viter man, 64, le: meget viis; vitre mæn, 60, le.

have vither-vist met then brudgum, 60, s ; iafnlig Vorsherræ vither-

vist, 69, 11. 86, 17: Omgang, Besøg.

at vitie viduæ (enker) oc faderløse, 70, 2 5 : besøge.
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twå falske vitne-bærer, 15, s-s.

han vitte henne, 75,3 3. 77,25: straffede, bebrejdede.

en skam wol, 5, 3 i : en kort Vidie.

gif mek vold til at ofre, 3, 1 1 : Magt, Lov. — vore gudc volde

væreld, 46, s : beherske Verden ; hvo thet vidle (wllæ) , 24, 4 ; Maxencius

vulle kejserdom, 60, i.

vorder thin fader thet at vide, 39, ii. 53, i. 61, 4 fl. St: får din

fader det at vide.

Herre, vorth mek, 41, 3 : vogt, bevar. — Cerberus er helvidis dør-

vorth, 28, 8. — vordelos, 44, ^ : forsvarsløs.

han skulde bort vræke all ilske, 43,32: bort drive; efter-vræke,

60, 2 1 : gjendrive.

han vrækte henne, 70,22: anklagede.

ee mæn værelden vunde (wnnej, 28, is: sålænge Verden stod.

henge henne up i væder, 31, 3 : i Luften.

tunge af vægt, 14, 1 4 : Vågen.

han vægde alle the vogter, 64, n bojede, bestak; jf. 10, 2 8, hvis

det ikke der er Fejlskrift for negte (nejede). — met blidskap oc vægsel,

63, 2 2; han skulde henne blide met vægsel, 65, s.

vænter thu ey, 14, 29; hvat vænt i, 30, 28; han vænte, at hun sagde

thet osv., 40, 3 : indbildte sig.

værild. Verden, 20, 12 m. St. ; thette værild, tessæ værilds huss

54,32; i værilden, 6, 2» ni. St. — Dog skrives 20,2: thette synduge

verden , og 24, 1 ^ : her i verden.

thu haver mek vorth, ænse moter vær sit barn, 46,33: værger,

forsvarer; dævelen, ther Christ vorth af himmerige, 34, 11. — the sætte

værn fore graven, 19, e.

thet ther xjver var, 60,12: tilovers; tek ær xjvert, 50, i4, du har

gjort overflødigt (?); hun gråt til yvarns , 24,2 3. — xjver-gøski, 51,2:

Algodhed; yver-kiape, 32,25: Overkjæbe. — yvervætis ord, 9,8. 10:

overflødige Ord.

en tjski man, 2, 20. 29. 6,30: en Ungersvend. — thu est rjst,

6, 2 2 : yngst.

æfterst, 87, 30: tilsidst.

the ægde hannum til, 3, is. 16, 26: æggede.

sahg estu i thin ælle, 6, 7. 7, s : Ælde, Alderdom.

thu thørft ey ælte mek frå noker man, 34, is: drive.

æn, men.

the sloge hannum i ænne, 15, 21. 82, n : Ansigt.

ænse, ligesom, 4, 1 4 m. St.

ænting, enten, 56, 3 3 m. St.



Ordliste. 115

ær, sten oc bly, 55, 31. 58, 28. 76, 30: Malm.

ærlig klænnet, 74, 10. 30, 3. 57, 32: herligt Klenodie,

the skulle ærve thet af Vorherre, 52, le. 66, 2: {arhe'jåe), erhverve. —
manz ærveth, 33, 20; ærvit oc pyne, 66, 30. 81, 24: Arbejde, Møje.

hugorme oc ødler, 25, 34: Ogler.

the finge effret vatn, 11, 17: overflødigt, rigeligt, ]tyvert.

ønsælugh, 86,25, svarer måske til det isl. dnslegr, som B. Haldorsen

gjengiver ved sær, tåbelig.

epe, bruges heltigjennem for råbe. — en oop , 18, 8 og et oop,

27, 1 5 : Råb.

ørug, 3, 2 4 : %iræd s. ugge.

etken, 10, 31. 11, 4: Orken.



Trykfejl.

12, 6 1. vy ventæ oc vgge,

14, 1 1 tranct 1. cranct

16, 2 1. fortapæ, oc

31, 3 o 1. Myn fadher fortidhæ mec
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FORORD.

Med denne Poslille sluttes ferste Bind af „Dansk Kloster-

læsning fra Middelalderen". Det har været min Hensigt, dersom

Tid og Omstændigheder tillade mig at udføre Planen, at denne

Samling skulde indeholde, hvad vi har tilbage af Opbyggelses-

Literatur fra Rlostertiden på Dansk, som ikke all er udgivet, og

det er, såvidt mig er bekendt, ikke mere end at det vil kunne

rummes i to lignende Bind. Oversættelsen af det gamle Testa-

mentes historiske Bøger, hvoraf C. Molbech har udgivet de to

Trediedele, har jeg ikke tænkt at lage med, og Resten består da

af en halv Snes oversatte Skrifter, saml, når Brudstykkerne tælles

med, dobbelt såmange Bønnebøger.

De første findes samlede i tre Håndskrifter, nemlig:

Grin der slev- Håndskriftet, med Skrifter af Thomas Kempis,

Gregor den Store og Bonaventura (se Forord til H. Suso, Gudelig

Visdoms Bog).

Mariager-Håndskriftet (gi. kgl. Samling 1586 i 4), hvori

St. Hieronymus' og St. Ratarinas Legender m. m.

S lok hol mer -Håndskriftet (Kgl. Bibliothek i Stokholm med gi.

Mærke A. 31.) som har tilhørt Kong Hans's Dronning Kristine,

og indeholder et Passionale, samt en Del af Bonayenfuras Be-

tragtninger over Christi Liv (Lidelses-Historien — Himmelfarten).
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Af det samme Passionale flndes en Afskrift i Pergaments-Bogen

i Arn. Magn. 72 8vo.

Dertil kommer endnu nogle Blade af Arn. Magn. 792 i 4lo,

med en ganske mærkelig Vejviser for Pilgrimme i Palæstina.

Bønnebøgerne kan der ikke blive Tale om at udgive alle, da

de for en Del har samme Indhold, men de kunde vistnok for-

tjene en nærmere Undersøgelse, og et Par Prøver, navnlig en

Tidebog og en almindelig Bønnebog var del min Hensigt at op-

tage i Samlingen. Foreløbig vil jeg benytte Lejligheden til at

give en kort Udsigt over hvad vi har tilbage af denne Art.

Der er ingen væsenlig Forskel paa Tidebøger og de andre

Bønnebøger, De er begge Samlinger af Bønner, men de første,

der, efter de opbevarede al dømme, afskreves paa Pergament,

især til fromme Adelsfruer, udmærker sig fra de almindelige

Bønnebøger, som i Regelen synes at have været til Nonnernes

private Brug, derved at de foruden Småbønnerne og gerne foran

disse indeholder en Kalender og flere eller færre „Tider", paa

samme Måde som i Chr. Pedersens Tidebog (Danske Skrifter II.

S. 271 fT), nemlig: Davids Psalmer og Bønner, afdelle efler

Dagens forskellige Tider til Læsning for Vor Frue, den Helligånd,

det hellige Kors, Si. Magdalena, Si. Anna, eller andre Helgen-

inder. De Tidebøger, der er os levnede, hører næsten alle til

Menneskealderen nærmest før Reformationen. De yngste af dem

er kendelige på, at de har benyttet den ovennævnte 1514 trykte

Tidebog, de ældste på, at de endnu har Tidelæsningen på Latin,

Til disse sidste hører saaledes

1. Johanne Nielsdatters Tidebog (Stokholm kgl.

Bibliofhck gi. Mærke A. 42). Ejerindens Navn er

i denne som i flere af dem indskrevet i en af

Bønnerne. Noget yngre er



2. Karen Lud vigsdalters Tidebog (på Lunds Univ. Bibi.).

Hun var en Datter af Rigsråden Ludvig Nielsen Rosen -

krands, fedt c. 1480, og gift med Rigsråden Mogens

Munk til Volstrup.

3. Ingeborg Pr eybjornsdatters Tidebog (Stokholm kgl.

Bibliothek gi. M. A. 40). Datter af Rigsr. Præbjorn

Podebusk, 1510 gift med Rigsråd Tønne Parsberg,

dode 1542. Bogen har siden tilhørt Sidsel Bilde.

4. Else Holgersdatters Tidebog (gi. kgl. Saml. 1613 i

4to), Datter af Rigsråden Holger Eriksen Rosenkrands,

født c. 1490, og gift først med Albrekt Glob, siden med

Christiern Friis.

5. Johanne Skrams Tidebog (gi. kgl. Saml. 1615 i 4to).

Datter af den berømte Peder Skram, blev 1575 gift med

Hans Lange til Brejninge. Bogen er just ikke afskreven

til hendes Brug, men hun er senere bleven Ejer af den.

Blandt Bønnebøgerne udmærker sig baade ved sit Indhold

sin smukke Udstyrelse den lille Perg.-Codex, som har tilhørt

6. Marine Jespersd a tter (Am. Magn. 421 i 8vo). Det

er ikke tydeligt, om hun har været Birgittiner- Nonne.

Men fra denne Ordens Klostre, og da navnlig fra Maribo

stammer derimod

7. Anna Brådes Bønnebog, (Thotts Sml. 553 i 4to) som

nævnte Dame, der var Klosterets Abbedisse, lod udskrive

1497. Bogen blev en Tidlang i Familien, om ikke i

Klosteret. En Søster ad hende, Birgitte, som ogsaa var

Abbedisse der, forærede den nemlig 1545 til en tredie

Søster, Elsebet, der var gift.

8. Marine Issdatters Bønnebog (gi. kgl. Samling 1614

i 4to) er ogsaa fra Maribo. En senere Abbedisse der.
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Sofie Gyldenstierne, forærede den 1595 til sin Søster-

datter Else Holck.

9. Bønnebogen (Am. Magn. 420 i 8vo) synes at stamme

fra samme Orden, da den ligesom de to foregående har

Bønner til St. Birgitte.

10. Marine Lauritsdatters Bønnebog (Arn. Magn. 423

i 8vo) har sålidt Papistisk, et Litani uden Helgener og

en saa evangelisk Slutning, at man må tvivle om, at den

har hjemme i et Kloster. lalfald må den være fra Re-

formations-Arene.

11. 12, Bønnebøgerne (Arn. Magn. 75 og 418 i 8vo) er

for „Guds Tjenestekvinde N", og synes at lyde på, at

sådanne Bøger ikke alene udskreves efter Bestilling,

men at man sikkert i Klostrene havde Afskrifter tilfals,

og til forskellig Pris, da den første er paa Papir, den

anden paa Pergament. Det er også kendeligt, at i flere

af Bønnebøgerne er Ejerindens Navn senere indskrevet

i „Navnebønnen" med en anden Håndskrift.

13-16. Arn. Magn. 790 i 4to er uden Mærke; sms 789 i

4to, Thotts 152 i 8vo og Arn, Magn. 419 i 8vo er

Brudstykker, den sidste har været en Afskrift af Chr.

Pedersens Tidebog.

17. Hører i Fåborg, Jens Jensens „Visdoms Spejl*-' (Arn.

Magn. 784 i 4to) indeholder næst forskellige Småbønner,

Bønner til hver Dag i Ugen, og til hver Festdag i Året.

Det er sagtens en Oversættelse. Han slutter: „her ender

en bog, som hedder et spegel fuld af al vished", og med

den Bemærkning på Latin, at Værket er fuldført „per me

Joannem Joannis, hipodidascalum foburgensem". Aftenen

før St. Jørgens Dag (23de April) 1523.
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18. En Afskrift paa Pergament af samme „Visdoms Spejl'-'

findes Arn. Magn. 782 i 4to,

19. Foruden det ovenfor nævnte Passionale findes i Arn.

Magn. 72 i 8vo Maria Magdalenas Tider, Bonaventuras

Vorfriies lille Psalter (Psallerium minus beatæ Mariæ

virginis) og enkelte Benner.

20. Endelig må her også nævnes den Afskrift af Davids

Psalter, efter Fr. Vormordsen og Chr. Pedersen, som

findes i Stokholm, kgl. Bibliolhck, da den foruden P.

Eliæsens Oversættelse af Aihanasii Bog om Psalterens

Kraft, har en Del Benner til Dagens Tider, Vigilies, de

bibelske Lovsange, Te deum og Gloria m. m. Bogen er

skreven lil Brug for en Kvinde, der altså må have levet

i Reformations-Arene.

Hvad der er bekendt af homil etisk Literatur på Dansk fra

Pavedemmets Tid, er nu trykt. Det mærkeligste bliver i alle

Henseender Christiern Pedersens Poslille, både for sin Fuldstændig-

heds Skyld, da den indeholder en hel Årgang af Evangelier og

Epistler med Udlæggelse, og fordi denne Forfatter havde en

særegen Dygtighed til at skrive Modersmålet, men endelig også

fordi denne Postil, der så at sige udgik fra selve Ærkesædet,

udentvivl giver en pålidelig Preve af det bedste, der i Tiden

umiddelbar fer Reformationen blev hert i de danske Kirker.

Dernæst har vi de fire fem Homilier, som er trykte i Kirke-

histor. Samlinger I S. 442 ff., og så den her udgivne Vinterpart

af en Poslille'). Det er altså kun en halv Årgang, og ude-

^) Den lille Tale »om Ejendom« som findes i Grinderslev-Håndskriflet

og hvoraf Prove er meddelt i •Gammeldansk Læsebog« (S. 149) kan

ialfald ikke kaldes Homili, og er maske, trods sit oratoriske Sving,

dog kun en rormanende Tilskrift til Kiosterbrodre.
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lukkende Evangelie-Texterne; deres Oversætter er ikke nogen

Sprogmester, snarere så ubehjælpsom, at man tidt kan tvivle om

han afskriver Svensk eller oversætter på Dansk. Men denne Post-

ille har dog så igen sin Mærkelighed, ved det den har bevaret

os en Prøve på, hvad Tale der blev ført i de danske Birgitliner-

Klostere.

Den er bevaret i en Pergaments-Kodex på Kongens Biblio-

thek (gi. kgl. Samling 1390 i 4to), og dens Oprindelse er ikke

tvivlsom. For det første skønnes det let, at det er en Over-

sættelse; men i vor Middelalders kirkelige Literatur er vi så vante

til Oversættelser, når der ikke skrives på Latin, at det kan ikke

overraske os. Også Chr. Pedersen er kun Oversætter. Imidlertid

er det dog en Fejltagelse, når der på dette Håndskrifts sidste

Blad, jeg tror af den berømte Bogsamler Arne Magnusson, med

Blyant er bemærket: est translatio ex latino — quod vel indical,

præter alia, vocabulum „milites" semper versum per „Riddare",

ubi oporteret dici ,,Rrigsmænn" — sic „Jesus ulkaslar diæfle".

— Disse Beviser for at Skriftet skulde være oversat fra Latin er

i sig selv så svage, at derpå intet kunde bygges; men der findes

i Bogen selv langt stærkere for , at Oversætteren eller vel

snarere Oversætterinden ikke har kunnet magte en latinsk Post-

ille. Man behøver nu heller ikke at søge langt efter Originalen.

Bogen er oversat fra Svensk , derom lader Sproget ingen Tvivl,

og det treffer sig så, at dens Original er bevaret, og findes

endog her i Landet, nemlig i Arn. Magn. Samling (Nr. 787 i

4to p. Pergament). Da Udgiveren desværre ikke har haft Lejlighed

til at kunne anstille en nøjagtig og gennemgående Sammenligning

mellem Originalen og Oversættelsen, tør jeg ikke sige, at det just

er denne Afskrift af Postillen, der har foreligget Oversætteren;

tvertimod er der Mærker på, at det ikke har været den. Den

svenske Årgang er fuldstændig, forsåvidt den begynder med Ad-
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vent og felger Trinitatis-Tiden ud; roen ievrigt er Håndskriftet

mishandlet, ved Indbindingen og på anden Måde, sommesteder

er der skåret Blade ud , andresteder er de sat om imellem hver-

andre, så det er vanskeligt at finde rede i dem. Men hvad enten

det nu er samme Afskrift af Postillen eller en anden, den danske

Oversætler har benyttet, så er det denne svenske Postil ban har

oversat, og givet en i visse Måder tro, stundum altfor tro Over-

sættelse af. Dog binder Oversættelsen sig ikke fastere til sin

Forskrift, end at den mangengang forkorter, omflytter eller eger

den, tager flere eller færre Citater af Bibelen, Kirkefædrene og

navnlig af Birgittes Åbenbaringer, skønt det er jo muligt, at disse

Afvigelser for en Del kan hidrere fra den svenske Text selv, hvis

den har været forskellig fra Exemplaret i Am. Magnæanske Saml-

ing. En Udeladelse er der dog sket heltigennem, som viser

Oversætterens Ulyst til at indlade sig med Latinen. Thi medens

den Svenske Postille altid anfører sine Citater, efter brugelig Skik

fra den Tid, af Bibelen, Kirkefædrene og Birgitte, først på Latin,

og derefter gengiver dem på Modersmålet, ja tilføjer Bog og

Kapitel, såvel ved de første som ved de sidste: så overspringer

den danske de første og udelader de sidste. Vilde man nu

tænke, at også dette kunde have ligget i den benyttede Forskrift,

så har Oversætteren ialfald bestemt fundet sig vel ved denne

kortere Citations-Måde, thi når han uundgåelig nødes til at ind-

lade sig på Latinen i Navnenes Bøjningsformer, røber han ingen

Kundskab til sin Donat, hvad der jo også vilde være urimeligt at

forlange, hvis det er en Nonne, der har oversat eller afskrevet

Bogen. Og delte synes næsten at fremgå deraf, at alle Hellige,

Helgener såvelsom Flelgeninder stadig tituleres sancta. For en

Ordens Skyld er det her i Udgaven, for de Førstes Vedkommende,

ændret til sande.



Allerede det at denne Postille er kommen til os fra Sverige^

tyder da på, hvad Homilierne selv heltigennem bekræfte, at den

stammer fra Birgittinerne; hver Prædiken i Samlingen minder,

ikke alene ved den hyppige Anførelse af Birgittes Syner og Ytr-

inger i hendes „Åbenbaringer", men selv ved hvad der idelig

tages Sigte på og ved hele Talens Sving, om den beromte nord-

iske Efterårs-Profetinde. Det ligger da nær at gæltfe på, at den

danske Oversættelse af denne Birgilliner-Poslille er bleven til i en

af Vadstenas Aflæggere her i Landet, såmeget mere som vore

religiose Kloster-Skrifter jo gerne stammer fra Maribo eller Mari-

ager. Og da der ikke findes Spor af jydsk Mundart i Bogen,

som ellers så let røber sig i vort ældste Skriftsprog, kommer

man lettest til at tænke på det førstnævnte Kloster.

Der er ikke bevaret os nogen Ordinans for de danske Bir~

giltiner-Klostere, men man kan jo let vide, at Døtrene lignede

Moderen, og i Vadstena-Ordinans er Prædiken på Modersmålet

for Folket flittig indskærpet. I 13de Kapitel hedder det, at „de

tretten Præster skulle aleneste vare det gudelige Embede og

Sludering, ikke skøtte noget andet Ærinde eller Embede, hver

Søndag skulle de udtyde i selve Messen den Dags

Evangelium på deres Modersmål for alle Tilhørerne"^).

— At nu en dansk Birgittiner-Nonne kunde få Lyst lil at over-

sætte en svensk Homili-Samling, det beviser jo ikke, at Klosterets

Præster var dette Bud overhørige, men dels at ingen af dem

havde følt Lyst eller haft Magt til at skrive en sådan „Post

illa", og dels at Døtrene, og vel ikke uden Grund, blev ved

at se op lil Moderen, og vente det bedste Ord fra hende, ial-

fald sålænge de levede og førte Ordet, hvem Slifterinden havde

^) se C. F. Lindstrøm, Wadst. Kloster-reglor S. 72 (Saml. af Sv. Fornsk.

Sållsk. IL).



XI

kunnet tænde den Ild hos, hvoraf hun selv luede. Det er allså

vistnok kun på anden Hånd, at denne Bog giver os en Forestill-

ing om, hvad Tale og Lærdom der førtes af de danske Birgit-

linere, men da de aldrig udviklede nogen selvstændig Virksomhed,

bliver Slutningen sikker nok, at var den blot ligeså god, den var

vist ikke bedre end i Vadsten;i.

Christiern Pedersen indleder sin Poslille med den Bemærk-

ning, at Aposllerne skrev på de Folks Tungemål, hvem deres

Skrift var stilet til, og „havde nogen af dem skrevet Evangelia

til Danmarks Rige, da havde han dem visselige skrevet på ret

Danske, så alle det forstondet havde". Men han anvendte dog

kun sin Grundsætning, mod dem der indbildte sig at Latin var

det hellige Sprog, for sit Forsøg at gøre Evangelierne til Folke-

læsning. Birgitte var gjennemtrængt af Overbevisningen om, hvor

magtpåliggende det var, at der frembåres et mundtligt Vidnesbyrd.

Det er en af de mest tiltalende Sider hos hende, den Nidkærhed,

hvormed hun holdt Modersmålet, Folkets Tungemål, i Ære, og

den udsprang jo naturligvis deraf, at det var hende virkelig om

at gere, al Folket skulde høre og forslå, at Talen skulde gå det

til Hjerte. Derfor herte hun i sine Drømme, derfor indskærpede

hun i sine Skrifter, derfor påbed hun i sin Kloster-Regel, at der

skulde prædikes for Folket på Modersmålet, og der opstod jo også

Qere Prædikanter i Vadstena, som vandt Navnkundighed ved deres

Veltalenhed. Blandt sådanne nævnes en Broder Johannes, der

blev kaldt „en anden Krysostomos", og som også skal have

efterladt sig en Homili-Samling. Om nu denne kunde være Ori-

ginalen til vor danske Vinterpostil, eller den hidrører fra en an-

den bekendt Vadstena-Prædikant, kan ikke siges, men vil måske

blive oplyst, når den fortjente Udgiver af St. Birgitles „Uppen-

barelser" når så vidt, at han også inddrager den fornsvenske

bomiletiske Literatur under sine omhyggelige Undersegelser.
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I alle Tilfælde er det en Prove af den birgitlinske Prædiken

her foreligger, og så fuldstændig at den vel kan give os et ganske

tydeligt Begreb om den. Del blev allerede ovenfor antydet, at

man i den genkender den mærkelige Kvinde, fra hvem Op-

vækkelsen udgik. Den når vel ingenlunde hendes Ytringsmåde i

ildfuld Styrke, men den bevæger sig dog i samme Kreds og i

samme Retning. Man har kaldt hende en Forløber for Reforma-

tionen, og man kunde vel synes, al det kommer ikke så neje an

på et sådant Navn, der jo lader sig give en Forklaring, så del

kan ikke misforstås. Men det gelder dog i Historiens store For-

hold som i Livets små, at er man for rundhåndet med at uddele

Titler og Ordener, svækker man selv deres Betydning. Det er

unegteligt, at da der er Sammenhæng i al Vorherres Styrelse, og

den er synlig nok i Menneskeslægtens Udvikling, så må der også

have været Forløbere og Beredere for el så indgribende Vende-

punkt som Kirkefornyelsen i del 16de Århundrede. Den for-

beredtes på flere Måder, og kan i visse Henseender, hvor pluds-

elig end M. Luther dukker op og hvor enlig han står, siges at

bero på disse Forberedelser. Men hvem der med Feje skal kaldes

en ny Tids Forløber, må i et eller andel væsenlig Punkt have en

Anelse om hvad den ny Tid bringer, og skimte lidt af hvad der

bærer og skaber den. En Forløber for M. Luther og Reforma-

tionen måtte under Lovens Ag i Middelalderen have haft noget

Blik for eller Følelse af, at Evangeliet er om Guds frie Nåde i

Kristo, al vor Frelse er alene Guds Gerning, og Syn for denne

Gernings Fuldbyrdelse i hans egne Indstiftelser, så vi kun kan gøre

delte ene: tro hvad han laler, og derved modtage Frelsen. Der

må med andre Ord være en Tanke hos ham om den ny Pagt i

Modsætning til den gamle. Men dertil mærker man i Grunden

intet hos Birgitte, ellers kunde hun ikke indbilde sig, at Pavens
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Aflad er storre end Nogen kan lænke sig'^). Hun kan vist i

denne Henseende ikke stilles ved Siden f. Ex. af Johan Huss.

Der er en sædelig Alvor bos Birgitte, en brændende Nidkærhed,

der aldrig trættes og aldrig udtommer sit rige Forråd af Ord og

Billeder, for at indskærpe, indprænte, indbrænde Saligbeds-Sagens

Alvor i Læserne, men altid under det pinlige Indtryk, at Arbejdet

er denne Vælten af Lovens Sisyfus-Sten. Selv efterat have læst

Prof. F. Hammerichs underholdende Skildring af denne nordiske

Helgeninde, og set hende fremstillet med historisk Sanddruhed i

el smukt Lys, ger hun dog det samme Indtryk på mig som

hidtil, snarere som en Flamme, der endnu en Gang blusser op,

før den slukkes, end som en Morgenrede, der melder Solopgang;

snarere som en Efterårsblomst vi beundrer, fordi Årstiden er så

langt fremrykket, end som en Forårsurt, der lover os, skent det

endnu er så koldt, al Våren er undervejs. Kortelig sagl, at Bir-

gitte, som hun har afmalet sig i sine Skrifter og i sin Stiftelse,

hel og holden tilhører Middelalderen, trods bendes Syn for mange

af dens Brest og hendes Torden mod dens Laster. Og hvad

der gælder Læremesterinden selv, det gælder endnu i højere Grad

hendes Lærlinger, og hos dem er det så meget mere føleligt,

som de ingenlunde kan måle sig med hende i Kraft, og falles

Billedpragten, der lidt blænder hos hende. Det finder da også

sin Anvendelse på Forfatteren af Postillen her.

Prædike-Måden er hos denne Birgittiner den samme som i

Middelalderens Postiller ellers. Når Texten er læst, findes der i

') iiGuds Moder talede til Bruden sigende: o Doller, hvi drexes du?

Hun svarede: thi at jeg søger ej disse hellige Sieder som ere i Rom!

Maria sagde: dig loves at søge disse Steder med Ydmyghed og

gudelig Ærefrygt (wyrdhning); thi at her i Rom er mer Aflad

end Mændene kunne tro, der Guds hellige Mænd »ærnede« og

forskyldte, med sit dyre Blod og Beuner, af min Son. (se Birgittes

Uppenbarelser VL cap. 105).
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Læsten tre, fem, eller som oftest „syv Ting mærkende", og disse

udføres da nærmere. Eller der nævnes f. Ex. sex Slags vanfere

Mennesker i Læsten: blinde, halte, spedalske, deve, døde og fat-

tige; de tegne sex Slags Syndere: Hoffærdige, Vantro, Skør-

levnere, Gerrige, Drankere, men Fattige tegne Ydmyge. Eller der

i denne hellige Læst nævnes fire Mennesker: Johannes, Kristus,

Elias og Profeten; Johannes betegner Nåden, Kristus Kærligheden,

Elias Afholdenhed og Profeten Tålmod, og nu tales der nærmere

om disse fire Æmner. Meget betegnende og nærmere oplysende

hvad der ovenfor blev sagt om hele Middelalderens kristelige

Synskreds, som Birgittinerne ikke så ud over, det er den i Post-

illerne almindelige Udlæggelse af Evangeliet på Septuagesima

Søndag, Herrens Lignelse om Arbejderne i Vingården. Don

stammer nok fra St. Hieronymus (S. 84), men det kunde rigtig-

nok synes, at dens Urimelighed måtte blive mere indlysende for

hvert Århundrede der forløb, for ej at tale om det Årtusinde,

der ligger imellem Hieronymus og Birgittes Disciple, dersom det

i sådanne Tilfælde kom an på det udvortes Syn på Tiden og

Ting. Imidlertid fortsatte den uhindret sin Vej og gjorde Vandr-

ingen helt ned til Reformationen, så den naturligvis også findes

i Chr. Pedersens Postille (se Danske Skrifter I. S. 231). Det

hedder da, som vi læser hos denne vor Birgittiner-Homilet: denne

Husbonde er vor Skaber, han har en Vingård, som er den hell-

ige Kirke. Morgen -Timen varede til Noas Flod; da var Adam

og andre Patriarker Arbejdsmændene. Ters-Timen da var Abra-

ham og andre Patriarker Arbejdsmændene. Sext-Timen var, da

Moses og andre retvise Mænd kom til Arbejdet. Nons-Timen,

da David og andre Profeter blev kaldede, og den Time varede

indtil Kristi Komme, da begyndte den elfte Time og rækker lil

Dommedag, i hvilken Kristus og Apostlerne og siden alle andre

Kendefædre var Arbejdsmænd. — Det er om denne Udlæggelse
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Luther siger i sin Kirkepostil: „sådan Sniksnak (solch Geschwalz)

er god at fordrive Tiden med, når man ellers ikke har noget at

prædike. For det rimer sig dårlig, at når Penningen skulde

være det evige Liv, så skulde de Første, altså Adam og de første

hellige Patriarker ikke lade sig nøje med den . . . Derfor lader vi

sådanne Fabler fare og bliver ved Kristi enfoldige Lære og Men-

ing, som ved denne Lignelse vil vise, hvordan det går til i

Himmeriges Rige, d. e. i Kristenheden her på Jorden".

Det er nu ikke tilfældigt, at måske Ingen mellem Augustin

og Luther kunde få Øje på, at denne Lignelse kun kan passe på

Kristenheden; thi for hele Middelalderen løb det gamle og det ny

Testamente ud i Et, ja således at Kristenheden var som el Tillæg

til Jodedommen, den yderste Ende. den elfle Time, de kun

undrede sig over, kunde vare sålænge. Derfor blev Kirke-Regi-

ment og Kirke-Tjeneste, Læren og Livet formet derefter; den

gamle Pagt stod som Forbilledet, det var Opgaven at ligne dette

såmeget som muligt , og Prædikanternes Tale , når den var

stærkest, var snarere en Genklang af Esaias og Jeremias, end

hvad der lignede Peters eller Pauli Vidnesbyrd. Og godt og vel,

om de mindede om de første, det var jo kun ved en eller anden

Opvækkelse at der blev hørt denne Dønning af den profetiske

Straffetale; men der kan vist med Føje tales om en sådan Op-

vækkelse idetmindste i en vis Kreds her i Norden ved Birgitte og

hendes Skole i dens Velmagt. Langt tiere blev Middelalderen og

navnlig de sidste Århundreders Prædiken og Evangelie-Udlæggelse

en Forstening, en livløs og kraftløs Opramsen af hvad St. Den

eller St. Den i den Anledning havde sagt eller skrevet.

Denne Citat-Prædiken, der som bekendt kom igen under den

åndløse Protestantisme, kun at Bibelsprogene havde fortrængt

„Catenæ patrum"-, møde vi da også hos Birgittinerne, som den

foreliggende Prøve viser. Men der er dog noget ejendommeligt
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hos dem, som giver dem et Fortrin for Samtidens Opbyggelses-

Skrifter. Der er en Eftervirkning af Birgittes Varme; når de

tugter Laster eller roser Dyder, fornemmer man, at det er vel-

ment, at det er ikke en officiel pligtskyldigst Tjeneste de udfører,

men at Sagen selv ligger dem på Hjerte. Om noget Evangelium

i kristelig Forstand, et Glædes- Budskab om Synderes Frelse fra

Synd og Død i Kristo Jesu Vorherre, formedelst Troen, om

Syndernes Forladelse skænket os i den hellige Dåb, således som

hos M. Luther, er der ikke Talen i disse Prædikener. Dåben

nævnes ikke, såvidt jeg har set, i hele denne Vinterpostil, og

når Herrens Nadver en enkelt Gang omtales (S. 53), da er det

som en Brøk af Pønitensen , at de Angergivne skulle „tage

Herrens Legeme". Men under mange forskellige Billeder og

Vendinger ivres der med Nidkærhed mod Synder og Laster, mod

Hoffærdighed, mod Avind og Vrede, mod Ladhed og Gerrighed,

mod Frådseri og Drukkenskab, og især mod Ukyskhed. Det er

blandt det Vorherre skal have åbenbaret Birgitte (Side 122) at

„her i Sverige er der en Art Djævle som regere i Frådseri og

Drukkenskab, en anden som opægger både Menneskens Sjæl og

Legeme, og en tredie, ledere og ukvemmeligere end alle andre,

som opvække Mennesken til Ukyskhed, og det endog imod Natur-

en". Ligesom det enlige Liv, Klosterlivet, stadig anprises, og

det endog uddrages som en nyltelig Ting til Kendedom og Efter-

demme af Evangeliet om Jesus som 12 Års Barn i Templet, at

vi skulle fly Almuens Omgængelse, „thi i Almuen tabte Maria

Guds Son" og „Zakkæus fik ej se Guds Søn for Almuen" —

:

således revses de forsømmelige og storagtige Abbeder skarpt, og

det indskærpes idelig Formændene at være tro og årvågne —
,,som den gode Formand Jakob, der siger: Søvnen flyede af

mine Øjne" (jf. Genes. 31, 30).
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Til at bekæmpe disse Synder og vække Gru og Afsky for

dem, såvelsom lil at opmuntre og formane (il alle gode kristelige

Dyder, bruger nu denne Birgitliner-Prædikant, ligesom sine For-

gængere, en Mængde Citater. Tiest benyttes Birgitles ,.Aben-

baringer", Ord som Herren eller hans hellige Moder har lait til

hende, eller Syner de har vist hende. At disse er Hovedkilden,

er ikke så iøjnefaldende i den danske Oversættelse som i den

svenske Original, fordi hin har udeladt Angivelsen af Bog og

Kapitel; men den mener dem, ikke alene hvor Birgittes Navn

udtrykkelig nævnes, men mange Gange, hvor det blot hedder: „ok

thy ær screuet", „som wor Herre siger", „som han self siger",

eller hvor der henvises til „Skriften"; thi det belyder i Middel-

alderens Postiller ligesåtidl Kirkefædrenes som Profeternes og

Apostlernes Skrifter, og i Birgitlinernes fuldsåtidt Birgilles som

den kristne Menigheds hellige Skrift. Men i denne er Forfatteren

ievrigt også godt hjemme, såvel i det ny som i det gamle Testa-

mente, og der er ikke mange af Bibelens Boger, der ikke nævnes

eller benyttes i denne halve Postille, især dog Profeterne og

Pauli Breve. Når „Læsten" nævnes, er del ikke hele Bibelen

eller det ny Testamente, men kun de fire Evangelier og da

navnlig Sendags-Evangelierne.

Af Kirkefædrene anferes ingen så lidt som Au gu sti nus

og Gregor den Store, Til et Birgittiner-Klosters mandlige Be-

boere herte jo, foruden de 13 Præsier (Apostel-Tallet når Paulus

regnes med) 4 Diakoner, lil Minde om den vesterlandske Kirkes

fire navnkundige Lærere: Ambrosius, Hieronymus, Augusl-

inus og Gregorius Magnus. De to ferste citeres også, men dog

ikke tiere end den østerlandske Kirkes beremte Taler, Kryso-

stomos; men de to sidste desto hyppigere. Der er kun én af

de yngre Rirkelærere, der kan gøre dem Rangen stridig, det er

Bernardus, den hellige Bernhard af Clairvaux. Disse tre er
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ret egentlig Klosterfolkels Yndlingsforfattere, og man læser neppe

nogen Homili, uden at jo en elier anden Sætning er belagt og

uigendrivelig bevist ved Ytringer af dem. Statsmanden Cassio-

dorus, der trak sig tilbage til Benedikts Kloster (f 562),

nævnes dog et Par Gange, såvelsom den spanske Ærkebisp og

Kirkehisloriker I sid or u s af Sevilla (-j- 636), de berømte Engelsk-

mænd, Beda den Ærværdige og Ærkebisp Anselm, samt Hed-

ningen Seneca, der havde en hej Stjerne i Middelalderens

Kristendom. Også en enkelt Ytring anføres af Origines, Ba-

silius Magnus, den numidiske Biskop Fulgencius (f 533),

Pauli nus af Akvileja (f 804), Pave Leo den Store. Den

Hugo som nævnes S. 136 er vistnok den berømte Pariser-Lærer

at St. Viclore, Middelalderens „alter Augustinus" (f 1141),

eller måske Dominikaneren Hugo a St. Caro, Forfatter af en

bibelsk Kommentar
(-J- 1260), Hvad det er for en Philippus

der citeres S. 159 er mig ubekendt.

Forholdet mellem den svenske Original og den danske Over-

sættelse af denne Postille har jeg alt antydet ovenfor, hvad Ind-

holdet angår. Sproget i Oversættelsen er, som man slrax ser,

så svenskagtigt, at mange Læsere måske nødig vil tro, det skal

gælde for Dansk, dersom man ikke var istand til at lægge den

svenske Original ved Siden. Men så mærker man nok For-

skellen ' ). Når der stiftedes Aflæggere af Vadstena, som anden-

steds så i Maribo
,

blev der jo sendt Præster og vel også

Nonner fra Moder- Klosteret derhen, for at indrette a(t efter

Ordenens Regel, og den livlige Forbindelse mellem den svenske

Moder og de danske eller norske Døtre har vel ganske naturlig

sløvet Øret for Forskellen mellem de nordiske Mundarter, så det

I) I min nGammeldanske Læsebog" S. 96 har jeg aftrykt en Spalte af

hver til Jævnførelse.
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er ikke utænkeligt, om der i Birgiltiner-KIoslrene i Danmark og

Norge opstod et skandinavisk Blandingsmål af Landets Sprog med

stærkt svensk Islæt. Idetmindste er det øjensynligt, at del blev

Tilfældet med deres Skrift. Dobbelt stærk var Indvirkningen,

når, som i nærværende Tilfælde, en dansk Birgittiner -Nonne

skulde til at overføre et svensk Skrift på sit Modersmål, da blev

Pennen ikke nøjeregnende med en Mængde Ord og Ordformer,

som selv Øret til daglig Brug var så vant til, at det knap vidste,

eller ialfald lagde Mærke til , om de borte hjemme i hendes egen

Mundart, eller i de Præsters og Søstres, hun stadig plejede at

høre tale således. Imidlertid er såmeget klart, at det ikke kan

være en Svensker, der har forsøgt at skrive for Danske, men en

dansk Mand, eller snarere Kvinde, der har gjort sit bedste for at

skrive for sine Landsmænd.

Til Postillen er der føjet nogle Tillæg, både for og bag.

Den indledes med en Oversættelse af den såkaldte „Athanasianske

Trosbekendelse", og efter Homilierne er tilføjet „de femten Tegn

for Dommedag" og en Række asketiske Bemærkninger og Leve-

regler. Intet af dette findes i den svenske, som derimod har et

andet Tillæg, en Samling af Jærtegn eller Exempel-Legender, 55

i Tallet foruden et Par Brudstykker. Disse Tillæg i den danske

synes ikke tydelig at røbe nogen svensk Forskrift, det skulde da

være sådanne grammatikalske Former som: vi thiæntom, I wislen,

forsmadhen, gan osv. ; men det er ikke andet end hvad der fore-

kommer omtrent i alle danske Rlosterskrifter, og som, hvis man ikke

vil antage det for overgemte gammeldanske Former, ialfald godt

kan høre til det i Birgittiner-Klostrene, som den stadige Omgang

med Folk fra Naboriget førte med sig.

Men med alle sine Skrøbeligheder, de udvortes med de ind-

vortes, så bliver denne Vinterpostille den ældste Prædikensamling

på Dansk, og alene af den Grund fortjener den Opmærksomhed.
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Den stammer fra en Tid, da man, og det med Rette, taler om

at Pavedømmets Morke rugede tykt og tungt over Kristenheden,

og fra et af de Samfund, som den oplyste Protestantisme altid

har betragtet med en Blanding af Hån og Forfærdelse, og dog

kan man vist ikke andet end give en kristelig Bonde Ret, som

jeg engang læste en af Homilierne for. Han recenserede den

med de Ord: ,,ja der siges såmænd meget i Kirkerne endnu den

Dag idag, som er meget vovere end det!" Homilierne må være

blevne til i Begyndelsen af 15de Århundrede, og Oversættelsen

er ikke meget yngre, måske fra Midten af samme Århundrede.

Rønnebæk Præstegård, Februar 1865.

C. J. Brandt.



wær then mænniskæ som sææl ok hf el wil wordhæ, Iha for

all tbing ærr hæHne mæsl nedhwrtelikt, at hwn halder ok

gomer almæymelik cr/stne troo. Hwilken Iroo hwa som æy

geemer heel ok wspiæidit ok w breden, wden allt Iwiffl tha skal

han ewerdhelighe fortapis. Allmæ;jnelik c?<sten troo ær thæsse 5

stykke som hær æfter fylgher, at wi skwiæ hedhre ok æræ een

Guth ij thræfoldwgheet ok thræfoldwgheet ij enwgheet, æy sam-

blændendæ pe/sonæs, ok atskilliændæ sælffstandilsæ. Annær

pe/sonæ ær Guth fadherz, annær personæ ær Guth søns, annær

personæ ær then hælghe andz. Thogh ær fadhers, ok sens, ok lo

then hælghe andz, een guthdom , een jædnliik æræ ok ewejdhelik

makt. Hwrædan som Guth fadher ær theiigher ær Guth sen, ok

theligher ær then hælghe and. Wskapter ær fadher, wskapter ær

søn, wskapter ær then hælghe and. Wmætelik fadher, wmætelik

søn, wmætelik then hælghe and. Eewerdeligh fadher, ewerdhelik 15 i*

søn, ewerdhelik then hælghe and. Ok Iho hwærmen æræ æy

thre ewerdhelighe, wden een ewerdhelik, swa som æy ære thre

wskaptæ, ok_ æy thre wmætedhe, wden een wskapter, ok een

wmætiy/dher. Sameledh almæktwgh ær fadher, almæktwgh sen,

almæktwgh then hælghe and. Ok tho hwærmen ære æy thre 20

almæktwghe, wden een almæktwgher. Swa ok Guth ær fadher,

Guth sen, Guth then hælghe and. Tho hwærmen ære æy thre

guthe, wden een Guth. Swa ok herræ ær fadher, herræ søn,

herræ then hælghe and. Ok tho hwærmen ære æy thre herræ,

wden een herræ. For thy at swa som wi nødhes aff cr<stelik 25

sannande, at kænnæs hwær een persona« synnerlighe een Gulh, ok

een herræ, swa forbiwdhes wi aff almænnelik ertsten troo, at sighe

ok kænnes thre guthe, æller thre herræ. Fadher aff ængin ær

giordh, ok æy skapt, ok æy føød. Søn aff enestæ fadher ær, æy

giordh ok æy skapt, nwm fødder. Then hælghe and aff fadher 30

1



ok søn, æy giordh, æv skapt, æy føed, nwm framgangende. Ok
II thy een ær fadher, æy Ihre fædher, een sen, æy thre sener, een

hælghe and, æy thre hælghe andæ. Ok ij Ihennæ Ihræfaldwgheet

ær ængte fer æller sidhen, ængte meer æller mynnæ. Nwm allæ

5 thre personæ ære sik til sammæn ewerdhelighe ok samlighe.

Swa at ower all thing, som nw til faren ære saghd, skal hedhræs

ok wwrdhes eenwgheet ij Ihræfaldwgheet, ok thræfaldwgheet ij

eenwgheet. Hwilkin som wil ewerdhelighe saæl waræ, han skal

swa kæ?tnæ ok wnderstaa aff Ihe hælghe Ihræfaldwgheet.

10 Framdeles ær the^ hwær mænniskæ nedhwrfftelikt til ewerdhelik

heelsæ, at hwn ok troor stadhelighe pa wars he/-ræ Jhesu Christi

ma?jdom, Thy ær the^tæ wor rællæ troo, at wi Iroo \het ok

kænnes, at wor herræ Jhesjts Christus gutz sen ær sander guth,

ok sander man. Gwth ær han aff fadherz sælffstandilse fore

15 wærlz ophooff fedder, ok man ær han aff modherz sælslandilsæ,

ij wærlde« fedder. Fwlkowimen guth, fwlkommen man ær han,

II* bestandende aff skælligh siæl ok mæ^jniskelikt ligheme. Liigher

ær han sin fadher æffler guthdommen, myndræ ær han syn

fadher æffter mandomæn. Hwilken æn tho at han ær giilh ok

20 man, Ihogh ære æy twa, wde« een Cristuå. Een ær han æy me^

wmwændilsæ guthdomenz ij keøt, wden me^ a?tnammelsæ mandoms-

inz ij Guth. Een alzthinges ey me^ sælstandilsæs samblendilsæ,

nwm ij personenz eenwgheet, * Thy at swa som een skællik siæl

ok keet ær een menniskæ, swa ok guth ok man ær een Christus.

25 Hwilken som pinter ær for wor heelsæ, nedh foor til hælwetæs,

ok thridhiæ dagh op stodh aff deodbæ, op foor til hymmlæ, ok

siter oppa heyræ hånd Gutz fadherz , alzmæklindis , komme-

skwllendæ ær at deemæ lewændæ ok dodhæ. Moot hwæs til

korømælsæ allæ mæ/tniskæ skwiæ opstå, met sinæ kroppæ, ok

30 skwIæ geræ rægnskap aff therræ æyghnæ gerniwgæ. Ok hwilke

som godhe ge/niwgæ haffue giort, the skwIæ gaa ij ewe7-dhelikt

III liff, ok the som onde gerni?jgæ haue giort, the skulæ gaa ii

ewerdhelik eeld. The^tæ hæær ær almænnelik cre'slin troo, hwilken

wden hwær trolighe ok stadhelighe troor, han skal æy mwghe

35 waræ heel.



^nrstrr ønnkgjipn ii nliinrrntrnnip.

hæn tidh Jhesus kom a hænder Jer?/s«lem, tha sænde

han twa sinæ kæ;?nes\s"enæ ok sagdhe til them: gaan til

\\\et kastel som foræ edh^r aer, ok gensten skullæ ii finnæ

een asna modher banden ok asna folæn met hæ;inæ, løsen

them ok ledhen til mech. Ok om nager sigher naget mot 5

edher, tha sighen, at jæk thorff them wether, ok gensten

skal ha/« latæ them løs. Ok thet bødh Jhesus forthy gøræ

at \het skulde fulko//?mes som p/'opheten foræ spodhe ok

sagdhe: sighen them som bygge ii Jer?/s«lem, at theræ ko;ming

skal them kowmæ saghtfærdugher, ok ødhmyuklighe ridhende 10

oppa een asna folæ. Jhesu kæwnæswenæ giordhæ so;/« ha/«

them bødh ok ledde til ha/«om asna modher ok asna folæn

ok lagdhæ syn klædher oppa them. Ok Jlæsiis saltes oppa

folæn ok reedh. Ok ma//gge aff almughen bredde sinæ

klædher a ^æghe/« \snder asnæ/«s føter. Ok somlighe skaræ 15

qwistæ aff træn ok strødde pa wæghen. Æn almughen som

bathe foræ ha/mo//« gik ok æfftcr the ropadhæ ok saghdhe:

wi bedhiom thec Guth fadher ii hy//?merighes hogdh, at thu

helæ os om thyn welsignædhæ søn, hwilken som komber ii

thit naffn sænder aff thec, fredh waræ ii jordherighe ok æræ 20

Guth fadher ii hy//«merighes høgdh!

Sanclus Augustini/s sigher: Ihænne limen kailæs æy \\den

sak wars herræ tilqwænid, ok for Iheti skuld tilbwrdliæ hælghe

1*
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fædher at haldæ høghtidh ii thennæ timen , at hwær cristen

mæ»[ni]skæ skuldæ sik til redhæ ok sinæ synder bædræ ok rensæ

sik aff Ihem, at the mattæ werdelighe hælghæ ok haldæ Gutz

sens fødzlæ heghtidh, huilken som Ambrosiws sigher kom rætwiis

IV stil os syndughæ, at han skulde gøræ os rætwisæ. Han kom

milder til wmiidæ, at han skulde gøræ them mildæ, han kom

ødhmyuker til høghffærdughæ, at han skulde them ødhmyukæ.

Nw ær mærkende ii læste^tnæ siw Ihing os nyttelik til

kænnedom. Først ær at Jhesws sændæ twa sinæ kæ«nesuenæ at

10 ledhæ til sik asnanæ. The tua teknæ allæ gulhelighe kæ/tnedoms

predikæræ, hwilke ther til at the ære weydughe framføræ Gutz

ordh, tha skullæ the haffwa twæffaldæn kærlik, som ær Gutz

kærlik ok syn jæmcrtstins. Æn Ihessæ Gutz sændebudh amotsigx

afftæ ok theræ kænnedom, swa som scriuet ær: Vonnhigen ij

15 hyjnmerighe sænde sinæ thiæ.næræ at kallæ mænniskene til hymme-

righes glædhe, æn the bortginge til we»lzlighe afOing ok køtlik

Iwstæ, ok soMtma aff them hiøldæ ha?ts thiænæræ ok halnedhæ

them smælighe, ok dropæ them, ok thy loth konni^gen dræpæ the

mawdræpæræ ok opbrænnæ theræ stadh. Thy at the som amot

20 sighe Gutz ordh the skullæ fordæruæs vnder Gutz grymmelighe

IV* rætwisæ, ok bræwnæ ij hæluetes eld, wden the bædræ sik. Til

hwilke Christus sigher: jak skal dømæ them met mit swærdh,

hwilket allæ theræ lej/mie skal swnderskæræ aff howfuelhet ok til

føternæ. Jak skal opfyllæ them me^ opwællænde eld, hwilkin

25 aldrigh skal wanskæs, Ihy at jak manædhæ them som milder

fadher, ok the wilde æy høræ mech, jak tedhe them my« ordh

ok the forsmadhæ them, ok thy ther amot som scjiuet ær:

then som gømæ Gutz ordh, ha« skal waræ wden fortapilsæ. Thy

sigher Christus: sælæ ære the som høræ Gutz ordh oc gøme them.

30 Ok annæjtlidh ær mærkænde at Jhesws bødh løsæ ok ledhæ

til sik asnanæ, ok ther met vnderstawdes, at scWptæfædher skullæ

affløsæ the syndughe mæwniskæ, som sik rætlelighe scHptæ wether

them, ok ledhe til Jhesum met gulhelik kænnedom, til hwilke

scHptæ fædher Christus sigher: hwilke ij løsæ aff synden ij

35 jordherighe, the skullæ waræ affløstæ ij hymmerighe. Ok thy

skullæ wj os gernæ scriplæ. For hwilkit Augustinm sigher: nar
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wj reghiom os for waræ synder, tha giffuæ wj Guth ihet som os

beer, met hwilket wi wordhæ åler leffuændes aff syndenæ dedh, v

ok tha finder war wwen ængæ sak til at røghe os for Gutz dom,

thy al syndenæ wedhergangæ ær siæienæ helsæ, ok lastænnæ for-

dæriielsæ, ok dygdhenæ oprællilsæ, ok diæffle/tnæ molstridhilsæ. 5

Hwn jgenlykker diæffuelsins mun som ær hæluete ok oplalær

hy/Hmerighes port. Æn thy ær wær ma^tge bidhæ swa længe met

theræ scriptæmal ok bætring swa at ihe trostæ oppa lankl liilf,

amot hwilke Augustimis sigher: engin sighe swa æller thænke,

lankt ær li! my?^ dedz ok doms dagh, thy at allæ mæ7iniskæ liiiTs 10

limæ ær slakkæther ok Ihen sammæ lille liiffs lime ær wwis,

bwore lang han kan waræ. Æy west thii , mæ?tniskæ, nar thyn

yterstæ dagh komber, ræt thech ij dagh, thy al ma^ige gripæs

bradhelighe som treslæ oppa lankt iiiff ok sighe swa: morghon,

morghon wil jak bætræ mech, Wakom thy allæ at leffue wæl, at 15

æy skal war yterste daghen finnæ os wredhæbon, thy at Iheligher

skal hwær mæ/tniskæ finnæs for Gnlz dom, hwilken ha« hædhen

gar ij syn yterstæ dagh. Thy Iher til at syndiigh mæ/»niskæ skal v*

witæ, hwore wadhelikil Ihet ær at hædhæn kailæs v/den scr/ptæmal:

ihet tedhes sancte Birghille een siæl , hwilken bradhelighe 20

war kallædh for Gutz dom wde;t scriptæmal, hwilke allæ diæfflæ

røgdhe ok saghdhe: o Guth, Ihessæ qui/inen wilde lønæ sik for

thech, æn os war hwn kænd ok openbar. Domaren swarædhc:

syndæ wetherga/jgæ ær høxstæ Ihuæterskæ, æn for thy al Ihessæ

quiwnæ wilde æy Ihua sik ij sin limæ met scriptæmal, thy skal 25

hwn hær æflter swærtes aff edhre diæfflæ wrenlicheel, ok for thy

at hwn wilde æy siælfl" skæwtmæ sik for een scriplæfadher, tha

ær nw rætwist at hw7t skal skændæs aff ma^igæ ok for allom.

Ok thy skullæ wj os gernæ scjiptæ. Thy at BernardM« sigher:

o ydhrwghe mæ/tniskæ, ødhmynkl ok sælt hop theræ, sohj, sik 3o

rællelighe scriptæ, hiiore mekit thii format hos alzwaldugher Gutb,

hwore rasklighe thii winder hannem som wwinelik ær, hwore

rasklighe thu omwænder grymmæslæ domæræ ij mildæstæ fadher!

Thridiæ ær al Jhes«« sat oppa asnæn, hwilke so«i leknæ vi

ødhmywke mænniskæ the sowi. Guth ære lydughe, hwilke som ære 35

Gutz sætæ, swa som han sigher: hymmelin, so/n ære mænnisker
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Ihe som all sin kærlek ok astu«den haffuæ til bymmerighes, Ihe

æræ mit sæte. Ok hegheslæ Guth bygger met edhmyukæ, ok

them som haffuæ ydhrughæ for sinæ synder. Thy sagdhe ChrUtus

til sande Birgbilte: o dolter, ælskæ mech aff alt hiærtæ ok følgh

5 my/t edhmyukt ok myn wiliæ. Gør Ihu the^ Iha skal thit hiærlæ

waræ met mit hiærtæ, ok optændes vaet my?t ælskelicheet, swa

som naghet thert wardlier Iwghænde aff eld, swa skal thin siæl

opfyllæs aff mecb, ok jak skal waræ ij thech swa at all weHzlik

thing skulæ waræ thech besk, ok alder ketzsens histe som eter.

10 Thu skalt hwilæs a my/i gutlidoms arm, hwar ængen ketz luste

ær, wden andæns glædhe ok Uistilse, aff hwilke siælen Insles

jnnæn til ok wden, ok ær fwl met glædhe, ok Ihænker ænglæ æller

girnæs wden the glædhe som hw« haffuer. Swa siter ok diæffuelew

ij Ihe mæ;jniskæ som wænder sin wiliæ til at gøræ syndenæ.

VI* 15 Swa sagdhe ha« ok sande Birghilte a herænde aff een siæl:

jak swek hænnæ met thre synder som war owerffløthechet ij mat

ok dryk ok pæniwgæ gire ok skørlifnædher. Thy seter jak nw ij

hæ/mæ siæl ok halder hæ«næ met fæm hænder, met eene halder

jak hæ/mæ øghen, at hwn skal æy see andelik thing, me^ andræ

20 halder jak hænnæ hænder,"at hwn skal æy gøræ godhæ ge/ni?<gæ,

met thridhiæ halder jak hæ«næ foter, at hwn skal æy ga til godh

thing, met fiærdhæ halder jak hænnæ vndersla?tdilse, at hwn skal

æy blyghes at synde, met fæmtæ halder jak hæ7tnæ hiærtæ, at

hw« skal æy ij genkomtnæ til Guth met jdhrwghæ. Thessæ

25 qwjnnæ fik omsidhe jdrughæ ok williæ til at bætræ sik, ok wordh

qwit aff diæffuelen for jomfrw Maria bøn.

Fiærdhætidh hedhrædhe almughen Jhesum, al Ihe wtgangaytde

mot hannein. The/ teknær at os* tilbør swa gulhdhelighe ok ren-

lighe os tilrcdhe met dygdhæ gerni?igæ, at wj mughe we^dhelighe

30 mot war søtæ Guth ij hans signædhe tilqwæmd wlga ok havmem

VII andelighe jntaka ij war siæl. Til hwilkit pjopheten manar os ok

sigher: o Israel, som teknæ cvtstnæ mænniskæ, redh thech at

løpæ mot thin Guth. Thy manar sc/jpten os annarstadh ok sigher:

føren bort fran idher affguth som ær høghffærdh ok gire ok

35 wærlzgodz ok skørliffnædher ok drwkkenscap, ok redhen edher

hiærtæ til Guth ok Ihiænen ha?tnem eensammen, ok han skal
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frælsæ edher aff edræ wwener. Ok sigher Åugiisthms : wilt Ihu

til redhæ Ihech at melæ werdhelighe thin Guth, tha wtkaslæ allæ

syndæ stniltæ wt afl' tbit biærtæ ok waktæ al æv fiwnes naghet

ij Ihec, thet ha?jS' waldz oglien mislhækkes, ok gør tomt thit

hiærlæ aff allæ synder ok opffyl the^ me^ dygdher, ok jgenlyk Ihet 5

foræ diæffuelcH, ok opiat Ihet for Chrisiuva. Æn Ihy ær wær

somlighe taka sin Giilh thækkeiighe til sik, ok omwænde sik ater

til synden, ællæ hanneiu smælighe fran sik, for hwilkit Gregorius

sigher: Gulh komber ij somlighe mænniskæ hiærlæ, æn ha?i ger

ther æy bliwelse, Ihy at met synde jdrwghæ Iha tagha the Guth lo

til sik, ok ij frestelsæ^tnæ limæ glemæ the Iben jdrwghæ ok nadhæ vii*

som the finge aff Gulh, ok swa atergawgæ the til at goræ synden

swa som the haffdhe ængen anger føræ hafft æller grath. Ok ther

ono sigher Paul«*: the korsfæstæ a«næntidh Gutz sen, ok haffuæ

ha/jne//i foræ gab, thet ær, at the for skuldæ sik swa meklæ 15

synd som the ha»ne»i korsfæstæ lighemelighe, thy at the wiliæ

bliffue ij synden ok forsmå Gutz nadhæ.

Færatetidh ær mærkændæ, at almughen skar qwistæ aff træn

ok kasladbæ nedher aa wæghen ther JbesMS framredb oppa

asnæn. Træn teknæ hælghe mæn, aff hwilke scHuet ær: hv\ært20

got træ, the^ ær hwær godh mæ7jniskæ som gør godbæ ge/ni/igæ

frukt, aff hwilke vvj skulæ takæ swa somi qwislæ dygdhæ æffler-

dømæ. Tak thy aff Abraham rælhe tro qwist, aff hwilke scr/uel

ær: Abraham trodhe Guth ok thet reknædhes ha7tneni til rælwisæ

ok han kallædhis Gutz wen. Tak thy aff hælgh> forfædher ok 25

prophetæ stadughet hop ok Iholæmodz æffterdøme. Til hwilkel

Jacobws apostohis manær os ok sigher: o bredher, tagen æruedhes vin

ok tholæmodz ok linlikhetz æffterdøme aff prophetænæ, hwilke

som talædhæ ij war He/ræs naffn, wi saghom them sælæ waræ

soHi tholde. I bordben Jobs tholæmodh ok swa Tobiham, hwre 30

ha7j war frestædher ok prøuædher om ma/jgæ drøwilse, ok wordh

fwlkomen Gulz wcn , swa Ysac, swa Jacob, swa Moyses, ok allæ

the som Guth thæktes, the foræ fultrolighe offwer mawgæ drøwilse.

Æn the som æy togho frestilse ok drøwilsæ mel Gutz ræddughæ,

wden kasladbæ sit wtholmodh ok sin motkorræn ok wbrygdhilse 35

amot Guth, the fordær[uedes] aff ormæ som æræ diæfflænæ. Thy
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sygher war Herræ til mæ^misken: skulæ ij æghæ ok behaldæ

edhræ siælæ ij edhræ Iholæmodhe helæ , tha lak kærlik ok andræ

godliæ dygdhe qwislæ aff them som sik gaffuæ ij deåhen for Gufz

kærlichet. Swa som sande Paulus sigher om sik siælfwe/- ok

5 sper at: hwa skal skiliæ os fran Gutz kærlicliet? Æy skal Ihet

VIII* geræ drewilsæ æller ængxlichet æiler wmildæ mannæ hat æller

hwnger æller uækt æiler wodhe æiler swærdh. Jak ær fwlwis at

æy dødh, ok æy liiff, ok æy noghet slcapt thing skal formughe at

skiliæ os fran Gutz kærlik, Thy ær scWuet aff Ihessæ, at the

10 waræ hetegiordhe aff Gutz nadhe met hwilke the gafwæ aff sik

guthelik wisdoms lyws, ok hetæslæ brænnende kærlichet ok hetæ,

ok heffweskæslæ omgangelsæ styrk, ok forsmadhæ sik kel, ok

gaffuæ the^ ij pinæ ok dedh foræ Gutz æræ, ok for thy ære the

nw klædde met hwidæ renlichetz ok menlesæ kiædher ij hymme-

15 righe ok bæræ sighers palmqwislæ ij hænder.

Siæltætidh ær mærkænde, at almughen hedhrædhæ Jhesum ok

nedherkasstæ Iheræ kiædher wnder asna?is feter oppa wæghen.

Æn klædhen teknæ wærildz godz, som. Gt-egorius sigher: huat

ær all wærildz thing wden swa som kropsens ij faræ klædhe,

20 hwilkcM all skulæ forsmas for Christx æiskoghæ ok astundæn,

som sande Paulus scriuer sik haffuæ giort ok sigher: jak reknæ

all wærildzlik thing at forsmå swa som thræk, at jak mughe

IX afflæ Christum ok finnæs ij hayjnem. Gernæ skulæ wj for-

lalæ wærldzlikit fafænglikit godz for Gutz skuld, thy at han wil

25 atergældæ os for Ihe^ æwerdhelikit godz hwndrædhæffalt. Som han

sigher: hwær (hen som forlater hws æller brødher ælle syster

æller fadher æller modher æller hu[s]frue æller børn æller akræ

foræ mit naffn, ha« skal taghæ hwndradhæfald løn, ok ther til

æwerdhelikit liiff, hwilkil righe gerughe æy aktæ. Thy sigher Au-

30 gustiuMs til them: o wfyllelik righe mannæ gire, hwilke altidh

girnæs ok aldrigh mæltes, Ihe rædhes æy Guth, ok hedhræ æy

æller wyrdhæ mæn, o hwre meghen gælniskæ ær the^ at letæ ok

sammansankæ godz ok tapæ hymmerighes righe, ok roktæ sik

æwerdhelik dødh, ok mestæ æwerdhelikit liiff. Thy sigher war

35Herræ: nisker ok girugher skal æy jnga ij hymmerighe righe. Ok
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jak sigher edher at raskæræ ær eet kammel at faræ gonnnen eet

Dalæ eghe æn righer girugher ma» jnga ij hymmerighes righe.

Siwndætidh ær mærkende, at the hedhrædhe Jhesiim siwngænde

hanne»i loff, ok badhæ ha/tnem helæ sik. Gørom ok wj sammæledh, ix*

ok sighe swa met hælghe mæn: o he/ræ Gulh, jak skal idhelighe 5

loffuæ Ihit nafTn, ok jak skal loffuæ Ihet met loffs wedher gawgæ,

ok my« ben ær herdh, ok thu frælstæ mech aff fortapilsæ, tliy

skal jak sighe thech loff ok wælsighnæ Ihit naffn. Nw for then

skuld at somlighe loffuæ æy Gulh for ha«s godhgerni?jgæ, Ihy

sigher hælgher kænnefadher: o mænniskæ, Ihynges thu æller plaghes, lO

thu plaghes rælwislighe ok lustæs met vorsakelike pinæ. Thu for-

smår skaparen ok biwdher ower hans creatwr. Thu forsmår he;ræn

ok wtkræffwe;- thiænistæ aff them som han skapædhe. Thu nytiæ

Gutz godhgerni?jgæ ok rædes æy ha/is wald. Ok thu eensamme/i

thiænær æy ha?ine/n, mædhæ« all thing thiænæ thech om ha7jnem. 15

Thu synder lwæff[a]ldelighe ok komber ij twæffal last, forlhy at

thu loffwer æy Guth for [het at han skapædhe Ibech, ok thiænaér

æy hannem for ihet wald ha;i gaff thech. Ok thy manær os Ihe

hælghe scWpt at loffuæ Guth ok sigher swa: o allæ wj som x

glædhis ok fregdhis, giffuom hannent æræ! Thy waræ ha^tnem loff 20

ok æræ ok hedher æuærdhelighe! Amen.



^nmx BHttkgjira ij nkBubE.

Jhesiis sagdhe til sinæ kæwneswennæ : foræ domædagli

skulæ vnderlik tekn wordhæ ij sollen ok manen, ok

sliærnæ. Forthy at the skulæ fortakæ manen sit liws nagræ

stuwd foræ domædagh, ok meghen drøwelsæ skal wordhæ ij

5 w^/'lden, swa at mæ;miskene skulæ thørræs ok forgå for th^n

rædhelighe storm ok thut ok riwten sotn skal wordhe ij

haftwethj ok for thé'n ryghelighe ræddughæ som tha skal

ko;//mæ ow^r allæ werldenæ. Ok skulæ ænglænæ tUa synæs

swa som rædde. Tha skulæ allæ see Gutz søn ko/wmæ ij

10 skyn met meklæ makt at plaghæ ok pinæ ondæ, ok met

meghet wold at kronæ godhæ. Æn then tidh all thessæ thing

tilbyriæ. at wordhæ, tha opløftten idhært sa7?Avit, ok opseen

met edhræ hiærtæ til hyw^merighes hop, thy at tha nalkas

edher aterløsn. Seen ok skodhen figenæ træn ok all annær

15 træ. Thy at swa so/// ij witen, at somæren ær nær, tha theræ

frwkt opspringh^r, swa ok thé'n tidh ij seen all thæssæ thing

wordhæ, tha skulæ ij wittæ at Gutz righe ær nær, ok skal

giffues th^m so/// Ihet wiliæ forskuldæ. Jak sigher edher

sa/znelighe, at thessæ slækten, so/// ær Jwdhæ folk, skal æy
20 alstingx forgå, før æn alt thé-Ztæ wordher. Thy at møghe-

ligheræ ær at hy///mel ok jordh ok all skapædh thing skulæ

forgå, æn at my// ordh skulæ æy fulko/;/mes.
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Vi finnæ aff Ihe hælghe sc7tpl fyræfaldæ wars Herræ lil

qwæind lil mankønet. Thet lerstæ war Iha han tok ma/idom aff

jowjfru Maria liitY. Ok swa sigx ij læsle/tne ij dagh, at lekn wardher

ij sollen, som Christus ær, aff hwilke soli scjiuet ær: edlier som

rædhes mil naffn aiet kærlik, sigher Gnlh fadher, skal rælwisænæ 5

soli, so?/i Christus Gulz sen ær. oprinnæ. Thessæ welsignædhæ

solenæ liws wilde heghfærdughe ok girughe ok skerliffnædz,

drwkkenskaps ælskæræ ey see. Ok thy nar Ihe bræimæ ij hæluele

tha skulæ Ihe kæræ grætænde ok sighe: rælvvisæ?tnæ soli liwste

æy os, ok vnderstawdilsænnæ soli war os æv oprv^^jtnen, wj forom lO

wille aff sannendewnæ wægh, hwat diigdhe os war hoghfærdh, wj xi

ære threlle ij wranglichetz ok fortapilsæ wægh, hwal gaff os

waræ righedomæ ok ros! Thelik Ihing sagdhe the ij hæluele so»t

syndedhe. Æn Christus san soli tok ma/idom at liwsæ syndiighe,

ok gøræ thera hetæ lil guthelik kærlichet, ok tedhe Ihem høxstæ 15

kærlichctz lekn ij sin lighemes dedh, ok fulkojnmædhæ Ihe^ sc^iiiet

ær: solen biærghædes om middaghe«, Ihet fulkommædæs tha

Christus do oppa korset om nons timæ. Ok tha wordh solen

swart giorth swa som harklædhes sæk. Thy at Christi ligheme,

ij hwilke/t gulhdomcn holdes swa som ij sæk, hængdæ oppa korsset 20

swarler ok aff hammaræ aff blanaJh ok liffret blodh. Tha syntes

fæm lekn ij the sighnædæ solen, som waræ ha/ts hælghe fæm

wnder gemme/«, hænder ok føler ok bryst.

Then annær Christi til quæmd ær ij waræ siæl, aff hwilke

hær sigx, al lekn skule wordhæ ij manen. Aff thy teknel ær scytuet, 25

at mane?t wordh aldrigh bleger. Manen lekne siælenæ, thy at swa

som manen liwses aff sole/me, swa tager siælen nathæ»næ liws

aff Gulh, som Paulus sigher aff sik: jak ær [aff] Gulz nadhe Ihel jak xi*

ær. Thy sigher Bernardus: mel Gulz nadhæ formughom wi mang

godh Ihing gøræ, ok wden Gutz nadhæ formwghe wi englæ go I 30

geræ. Thennæ manæ, som ær siæle/t, omwændes ij blodh Ihen tidh

hy/ii thænker oppa Gutz søns blodhz wigiwtelse, ok hopæ til ha«s

nadhæ mel kærlichetz jdrwghæ for sinæ synder, ok sladugher

wiliæ at bælræ sik. Ok skodher hwat Pauhts sigher: ij ga«gen lil

Christi blodz wtstænkelsæ, ok Christi blodh hwilken sik siælffwer 35

offradhe Gulh wsmiltwgher ok rent samwit aff dødhæ gerningæ
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som ær synden, til at thiænæ liffuendes Giith. Ok tha hænder Ihet

scriuet ær, at Gutz kærlekx blodh blandes swa met siælermæ

kærlikx hiærtæ blodh, at diæffuele« formå them aldrigh at skiliæ.

Ok wordher tekn ij siæle/mæ nar edhmyukten wtwragher høgh-

5 færdhen ok wlkoræ awnden. Miskuwde gernijjgæ wt keræ girenæ,

ok renlichet ok fastadaghæ wt keræ skerlifTnæth ok drwkke7jskap.

The mænniskæ som thettæ gør ma sighe thet scriuet ær: thesse

ære myn jomfrudoms ok hælichetz tekn.

Thridiæ Christi lilquæmd ær ij hwærs mænniskæ dodh. Tha

XII 10 wordher Ihel tekn ij stiærnæ som. scyiiiet ær aff: stiærnenæ fiollæ

nedher oppa jorden. Thel ær, at kroppænæ fallæ for dedhen ij

jordhenæ. Tha fulko/n-mes syndughe mænniskæ ihet propheten

sigher: hwn skal opsee til hymmelen ok rædhfes Ihæden afT Gutz

rælwisæ ok hardhæ dom, ok nedher seer til jorden, ok rædhes

15 vnder hæ^jnæ hælueles pinær. Ok haffwer tha ij dedzsens Ihrange

siwkdomsens drewelse, dodzsins myrk ij eghen, sønderløsilsæ ok

wærk ij allæ sinæ le?n-mer, ængxlæ ij hwgghen for pine^tnæ, ræd-

dughæ ok hæhietes myrk ok diæfflenæ hat, hwilke flæste see ij

dødzsens punkt. Ok formå syndugher man æy bortfly æller frælsæ

20 sik aff sin ængxlæ. Tha fulkommes the^ sc?iuel ær: stiærnenæ, som

ære syndughe siælæ, skulæ fallæ fran hymmerighes glædhe. Ok tha

wordher ihet teknet som scvtpten sigher aff: een stor draghæ, som

teknær diæffuelen, rødher, thy at han ær swiklik, syntes haffuæ

siw howdh, thy at ha« lakker til siw dødhelighe synder, ok tj horn

25 thy al ha/J, stanger ok ægger til at brytæ tj Gutz budhordh, ok ij

iii* ha«s hoffwet siw kronær, forthy at ha/i mangæ mæriniskær nedher-

kaster ij siw hotTwet synder, som ær høghfærd ok awndh, wredhe

aff ilzske, lætiæ til Gutz Ihiænestæ, righedomæ, gire, skørleffnælh

ok drwkkenskap. Hans stiært drogh thridiæ delen aff hymmelsens

30stiærnær, ok nedher sænde them ij jordhe/i. Thy at met thre

synder, ij hwilke allæ andræ synder innelykkes, som ær heghfærdh

ok lighemens wquæmmelighe lustæ til skørlifnædh ok bwksens

fylle, ok gire, ther met dragher diæffuele?«, maytga wtalighe siælæ

til hæluetæs myrke jordh, ok æwerdhelik pinæ. Ok thy ær høgh-

35 færdughe ok skøriifnædz mæ^miskæ opinbar tekn. Ok ma sighes

heghfærdhenæ tekn ær owe?- mit howeth, ok hun gør swa stor
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teko at hun later eld nedher kominæ aff hymmelen oppa jordhenæ.

Thy at alder then kærlichet som hun skulde haffuæ til hywime-

righes astuwden, han bræ/ider til jordherighes godz affling ok gire.

Ok thy sigher hun met fleræ sine fylgheræ: ængen war then

lusteligbe sladh ower hwilken æy far war skerlifnædh. Ængen war 5

lulles aff war skerlifnædh, åler latom hwær stadh skers lustæ xiii

glædhis lekn. Thy hwilken som der met diæffuelsins tekn han skal

pinæs ok bræ/jnæ æwerdhelighe ij eld ok bræ?tnæsteo ij Gulz

åsyn ok hælghe ænglæ.

Fiærdhæ Christi tilquæmd ær a domædagh. Ok tha wordher lO

thra/ig ij jordhe/tne, som teknæ jordzlighe Ihingæ ælskæræ, hwilke

tha skulæ sama« Ihrænges for domsens ræddughæ. Hwilket tha

skal fulkoMimes Ihe^ prophelen foræ spadhe ok sagdhe: jordhen

skal me^ brwt sender brytes, jordhen skal met senderkroselsom

senderkrosæs, jordhen skal vaet rerilsom reræs ok skælfuæ, 15

jorden skal met æltilsom æltæs. Mel tbessæ fyræ teknæs fyræ

handæ synderæ. Ferst heghfærdughe hwilke som skulæ sender

brytes me^ Gutz grymmelighe dom, for thy at Ihe wiliæ ikke

edmyukæ sik nw. Swa sigher pjopbelen: war Herræ skal sender-

brytæ leonajtnæ tænder, som teknæ heghfærdughæ. Annæntidh 20

skerlifnædz mæ/jniskær hwilke som skulæ senderkrosæs, swa som

rætwisæn y[H]sker them ok sigher swa: o herræ Guth, inledh

ower them pinæ ok thwingelsæ dagh, ok nedher trwdh them xnet

tuæfalde nedherlrwdhilse, met tuæfalde, thy at Ihe syndæthæ badhæ xin*

ij siæl ok ligheme. Ok thy skal skerhffnædz mæ/miskæ nedher- 25

trwdhes aff diæfflene til hæluetes, swa som thræk ij wæghen.

Thridiætidh girwghe ok nizske hwilke som skulæ bort reræs, som

scriipten sigher, at the skulæ waræ swa som aghnæ for wædher,

ok swa som. falaska hwilke wædher storm senderstænker. Thy at

swa som muld ok aska nedher blæs ij graffuæ aff wædher, swa 30

fallæ jordhenæ ælskæræ ij hæluete æffter dedhen. Fiærdhætidh

awndzsiwghe som skulæ bortællæs fran Guth, swa som ha?j sigher

til hwær theræ ij sc7-iptennæ: thin inælfue som ær tbit samwit

opfyltes met ondskap, som ær awnden, hwilken wrang ær amot

Gutz kærlik, ok thu syndelhe ok bortkastædhæ (hech aff hymme- 35

righes hælghe hegdh.
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I Ihessæ fiærdhe Christi tilquæmd skulæ hymlænæ dygdher

som ær ænglænæ roræs , Ihet ær som Gregorius sigher, at

ij hardhæ domæræ?*s (ii quæmd skulæ ænglænæ openbarlighe

synæs for war eghcn , ok os hardelighe awilæ ok siraffæ,

5 for Ihe^ at wi waræ Gulh wlydiighe. Æn nw ær fæmtætidh ij

læsle?tnæ mærkende ther sigx, at Iha skulæ allæ see Giilz søn

kommæ til domen. Om hwilke Gregorius sigher: the skulæ see

XIV Gutz sen kowimæ wet mekle makt ok wald , hwilke æy wilde see

ha«neHi edhmyuker ij ma«dome7t, ok æy lydhæ haimem, at the

10 skulæ Iha swa meklæ hardheligheræ kæwnæ ha/ts wald, ok wtrenæ,

hwre meklæ my/mæ the bøghe nw sit høghfærdughæ hiærtæ (il

ha^ts tholæmodh. Ok thy som Gregorius sigher: o hwre thrangher

tha skal wordhæ syndughe mæwniskæ wæghe, Iha som- wredhe

domeren ær owæn til, ok hælucte opit e nedhen til, ok oppa

15 høghræ hånd røghende synder, ok oppa winslræ hånd vtalighe

diæfflæ. Ok all wærilden bræjider omkring wden til ok innæn

til bilænde ok awitænde samwit. Tha ær wmøghelighet at wndæn

fly, ok vlholighet at sta ok synæs. Thy at som Johajincs sigher,

ængtæ ær thet wj haffuæ at swaræ nar hy/nmelin ok jordhen,

20 solen ok manen, wædheret ok walnet, daghenæ ok næternæ ok

all wærlden skal sta ok bæræ witne mot os, ok røghe os, thy at

wærildeyi thiænte os me^ alt the^ ij hæ?jnæ war ok wj thiæntom

æy Gulh. Ok so?« Job sigher: hymllænæ skulæ openbaræ wmildz

XIV* manz wranglichet, ok jordhen hwilkæ ha?i wayt nyliædhe til alit

25 got, som ær mæ«niskenæ cghen ligheme. skal opstå mot ha»ne/»

ok skal nedher draghes til hæluede ij Gutz wredes dagh.

Æn nw ær siæltelidh mærkænde til wtualdæ mæwniskæ hwgnædh,

at Jhesus sigher them : then tidh ij see thelige thing wordhæ som

nw ær aff sakt, tha oplypten edher hwgh lil hymmerighes hop, thy at

30 edher aterløsn ok løn nælkæs. Thy sigher Gregorius: nar wærilden

ændes hwilkens vine ij æy ære, tha ær edher opstandilsæ ok

aterløsn nær hwilke ij astundædhæ. Thy at sowj. py-ophelen sigher:

hoos Gulh ær miskipd ok fiilkorømen aterløsn ær om hawnem.

Ok Ihe soMt aterløstæ ære aff war Herræ skulæ kowime ij Syon, som

35 ær hymmerighes righe, me^ glædhe, ok æwe/dhelik glædhe skal waræ

owej- Iheræ hoffuet. The skulæ haldæ glædhe ok frygdh, ok all
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sorgh ok grath skal fly fran Ihem, ok jak sælfTwer, sigher war

llerræ, skal hwghswalæ them. Oplyplen Ihy edher howef, Ihet ær

som Gregorius sigher: glædhen edher hwgh ok hiærlæ aff swa xr

milde aterløsn.

Siundæ tidt ær nnærkende, at Jhes«« sæter figenæ træ ok 5

aymær træ lil æfl^lerdemæ. Thy at so?n. sancfus Gregorius

sigher: swa som so/nmæren wnderslas aff træ«næ frwkt at waræ

nær, swa preuæs Gulz wtwaldæ inæn ham righe nær waræ, nar

thelek Ihing æller lekn som nw ær sakt afT hændæ ij wærldenæ

yterstæ limæ. Ok swa so«i solen om sommæren lifl'uænde gor the 10

thing som wintersins kyld dodh giordhe, swa ok rætwisæ ok

sa/mæ solen Jhesus Christus han komber tha at lifTwændæ geræ

waræ ligheme, hwilke syndene kyld drap ok sønderleste ij muld.

Ok thy sigher Paul?/«: wi bidhæ war herræ Jhe«Mm Christum war

helæræ, hwilke^i som skal ophøghe war ødhmyukæ ligheme, ok 15

liknæ ha/inem sin klarhetz ligheme. Thet giffuæ os war herræ

JhesMs Christusl Amen.



€)^m i^xllk saukgjiBn ij a^mjatBE.

Then tidh Sohannes baptista war ij konningx Herodes

fængelsæ ok ha^^ hørdhe sakt aff ihesu iærteknæ ok

gernifigæ, tha sænde ha« til Jhesum twa sinæ kæ;«neswenæ

ok sagdhe: gan (oc) sighen hawnew, æst thu th6?n som ko?nmæ

5 skal ok frælsæ wærilden, æiler bidhom wi a/2næn? Hwilket

iohamies spurdhe æy for tliy at han jæffuedhe ihesum waræ

wærildenæ fræisæræ, wden han sænde thy sinæ kæ//neswenæ

til (at spyriænde), at the skulde høræ hans swar, ok see haws

iærteknæ, ok tro hanne?n at waræ Gutz søn. Ok thy bødh

10 ihesns them ij geen, ga til iohannem ok sighe hanne?n ihef

so?n the hørdhæ ok saghæ, som war at ihesus gaff blinde

syn, ok haltæ gang, ok spitælskæ reenselse, ok døffue hørsl,

ok dødhe liiff, ok liwstæ ok lærdhe fatighe ok fakuwnoghe

met guthelik kæ;^nedom. Ok sagdhe ihesus: sæl ær th^n som
15 æy taker wantrolichetz tilfælle aff th^n wræt sow jak skal

thollæ aff wmilde mæfi. Sidhen Sohannis kæwneswenæ ginge

bort, tilbwrdhæ ihesus at loffuæ iohannem for almughé'n ok

sagdhe: hwat æy gingen ij ødhken at see iohannem? I saghen

at han war æy wstadugh^r swa som rør thet so/w røres for

20 all wædher, æy war han ok klædder ij blødæ æller dyræ

klædher, mef hwilke koni/zgæ ok theræ thiænæræ klædhes.

Han ær ok meer æn p/'ophete, thy at han ær th^n Guth

fadher sigher aff til sin søn : jak skal sænde myn ængil for

thit ænlite, hwilken som skal redhæ thin wægh for thech.
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I Ihesse hælghe læst næffnes siæx wanfere ij ligheoien hwilke

Jhesus gaff helbregdbe, som ære blinde, haUe, spilælske, deffue,

dødhe, falighe. The teknæ siex synder, aff hwilke sar Jhesus lækte

allæ them so?« til hannem ko/«mæ met kærlikx idrwghæ ok edh-

myugher wiliæ at bætræ sinæ synder. 5

Ferst blinde tekne heghfærdughæ, hwilke æy wiliæ nimme aff

Jbestis Chrisius al han ær milder, odhmyugher ij hiærlæ. Ok thy

som scripten sigher, lankl ær Guth fran vmildæ mæwniskæ, som

ære høghfærdughe. Thy at theræ ondhskap som ær heghfærdhen

giordhe them blinde, ok ære blindæ føddæ. Thy at Ihe høghfærdhes 10

aff sinæ slækt, ælier styrke, æller vænlik, ok aff all annær thing

som the haffuæ aff sinæ forældræ. Hwilke som aff ængen ku/tnæ

læges wde/t aff Christi. Thy at aff we?-ldenæ ophoff ær æy hørt

at nager oplol thes mæ/tniskæs øghen som blinder war fødder

wde« JhesMs Gutz søn. Hwilken som sigher: then som fylgher 15

mech ij ødhuiyukt, ok andræ dygdher, han gar æy ij myrke,

wden han skal haffuæ liffsins liws, ok Ihen som sik ødhmyuker

ha« skal haffuæ æræ. Ok sigher war he/ræ: hwær Ihen som sik

edhmyuger skal ophøghes til hymmerighes æræ, ok hwær then

som sik hær ophøgher met høghfærdh, hayt skal nedber thrykkes 20

til hæluedes, wden the bætræ sik.

HaUe ære the som æy haffuæ rættæ tro. Hwilke som vnder-

standes me^ then hallæ ma/tnen so77» sat wdenfor Gutz mønster

ok thaa almosor, iha andræ jnginge ij mønstrit al bedhes ok

thiggæ Gutz nadhe. Swa siliæ tronnæfalskæræ wde/t Gutz kirke 25

som tro oppa Irwldom æller Irwlkonnær leff ok galder, ok gøræ

them foræ lighemelighe helsæ æller a«næt lighemelighet gaghn. Ok

swa som scrtuet ær, al Ihe ære hatclighe ok forbannædhe aff

Gulh, æ swa længe Ihe haffuæ wiliæ at blifuæ ij Iheligho wilelsæ

ok wdeyi tro. Ok aldrigh skal ængen then hælghe åndes nadhe 30

kommæ ij theræ hiærlæ, æmædhen Ihe bliffue ij thuli[chet st]adhgæ.

Ok thy manær the hælghe sc/tpl them ok sigher: hwi hallen ij

luadelæ rae^æn war He;ræ ær sander Gulh, fylghun hawnem me^

rætte iro, om ij swa gøræ, Iha wordhen ij werdughe at jnga ij

Gutz kirke, ok loffuæ ha/(nem ok æræ me^ Ihen hallæ manen som 35

sat wden for Guthz mønster. Ok sande Petrus sagdbe til hannem:

2
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XVII ij wars herræ Jhesu Christi naffn stat op, ok han opsprang gensten

ok gik in ij mønstrit ok loffuedhe Giith. Swa loffuæs allæ them in

at gaa ij hyj/imerighe sowi haldæ rætlæ Jhesn Christi tro, hwilke

Petr?<s predikedhe. Æn allæ the som sik lalæ willæ a(T ræltæ tro

5 met troldom ok leff æller galder æller nagræ bandæ wantro Ihe

skulæ dræpæs af diæfflenæ met ewerdheiik dødh, swa so?n. Helyas

sander Gutz prophetæ drap fyræ liwndradhæ ok fæmti falskæ

prophetæ.

Spilælske ære skøriiffnædz mænniskær ok tcknæ me^ then

10 righe mawnen Naman, som Ihydher a wart mal fagher. Thy at

skørliffnæth styris mæst ij righe mænniskæ ok skinfagræ, ok thy

som spilælske wdeløkkes fran mænniskæ samuarælsæ, swa wde-

lykkes skør[lifi']nædhz mæwniskær fran Guth. Hwilke?«, som sigher

ij scriplewne til ænglænæ, at the wtwrakæ fra hymmerighes hws

15 hwær spitælskan. Thy at som Paul?^* sigher: ængen skøriiffnædz

niæjiniskæ æller wren a(T høghfærdh æller nizsker skal haffuæ

XVII' arff ij Jhesu Christ'x righe. Thy ær skørliffnæz mæ^jniskæ radhe-

likt, at the lydhe prophetens radh, ok thwo sik me^ then spilælskæ

Naaman siw synnom ij Jordans flodh, at the matlæ swa renæ

20 wordhæ aff skørliffneth som ha^t wordh aff lighemes spilælske.

Jordanis wndersta?ides oppa wart mal domsens bækkæ. Forlby

bør lAem at thæ7ikæ Gutz hardhæ dom, hwilken skørliffnetz

mæ^miskær dømer at hrænnæ ij then hæluelh sio so?/i bræ?inende

ær aff eld ok brænnesten. Hwilke aff them so»i propheten spor,

25 hwre nagher Iheræ formå at byggiæ met opswælghende eld then

sojn bræ/ider æwerdelighe me^æn ængen giter (holt at haldæ sin

mynzslæ finger lillæ stu;*d ij elden. Ok thy bør Ihem Ihwa sik

siw synnom ij Jordanis flodh, the/ ær at Ihe skulæ rædes met

kærlik Gutz wflylighe dom ok scriplæ sik rællclighe foræ siw

30 dodhelighe synder, aff hwilke Ihe ære æ naghet smittædhe. Ok

ther til manær os the hælghe scHpt ok sigher: Ihu skalt uedh[e]rga

helbregdhæ ok liffuænde ok loffuæ Goth, ok thu skalt æræs ij Gutz

miskuytd. O hwre meghen Gutz miskujid ok mildhet ær til them

som sik wændæ til hayjnem, ok then som uedergar sinæ synder

35 ok forlater them, ha^t. skal fa nadha.
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Doffue ære godz giriighe, the haffiiæ ijgeentæpl oron met xviii

jordzlighe thinge thræk, ok for Ihy wiliæ Ihe æy horæ wars Uerræ

ordh som Ihtjra in»nær ok sigher: sammænlæggen edlier æ.\

liggiænde fæ ij jordlierighe, \vde?i hælder ij hymmcrighe , ok æy

wiliæ Ihe høræ sancte Pauli ordh som sigher: hwilke so»i wiliæ 5

wordhæ righe, the fallæ ij frcslilsæ ok diæffuelsins snaræ ok ij

nia/jggæ astu/tdilsæ wnjttelik ok skadhelik, ok sænkæ girughe mæn-

niske ij æwerdeliken dedh ok fortapilsæ, thy at gire ær allæ

ondæ Ihinge root. Thy sigher prophelin til them, at (iheræ) iiik

døwæ slikilorm, hwilken a«næt sil oræ tlnæ/^ger hart nedher lii lO

jordhen, ok ij geen tæpper a«næt me^ sin sliært, at han skal æy

horæ theræ rost so/h ha/tne/« wildc doflue ok giipæ met ordh.

Swa ij geen læppæ girugher niæn a«næt sit eræ met jordzlighe

gire, ok a«næl met sin stiært, somi ær at havi tresier oppa lankt

liiff, at ha/t skal æy høræ Gulz ordh ok kolnæ til sinæ gire ok 15

^ripæs til æwerdheliket lyiT. Thy sigher Gregorius: hwær ihen so/zi

ij thesse wærilden æruedhæ ok afflær righedomæ , han wardher xviii*

diæfflæ//næ jnbyggilse hws, ok forgør ij skorlifnelh [het ha« saiu-

mænsaokadhæ ij gire ok nizskap. Thy brænder ha» hær ij gires

hitæ ok omsorgh, hwre ha/t skal afflædh thing gemæ, ok thy skal 20

ha/t Iher æfl'ler bræ/tnæ ij hæluedes eld. Thy at om thelghe, so/«,

nw ær sakt a(T, ok ko//»mæ til JkesMm met kærlikx jdhrwghæ ok

sladiighen wiliæ at bættræ sik, Iha fulko/ztmes them the^ som

p/ophelen sigher: tha skulæ blindæ mæ/tniskæ eghen andelighe

oplades at see ok rædhes hæluedes pinær, ok astu/idæ hymme- 25

righes glædhe, ok deffuæ inæ/tuiskæ øron oplades al høræ Gulz

ordh, ok haller man skal springæ so//i hiort til at goræ godhæ

ge/ni/tgæ.

Dødhæ ære drinkæræ ok frazzaræ, all hwilke p/opheten

sigher: theræ slrwpe ær so//t oppcn graff. Thy sighei- sc/tpten 30

theræ dom, køtit, su«i ær kræselichet ok owe/flødhelichel, war ij

theræ læn, ok æy wanskædhcs them Iheligen kost, ok Gutz wredhe

kom owe/- them ok slo them me^ store plaghæ, ok then stadhen

kallædes girilsæ grafluæ, thy at ther jordhædes Ihet folket som

girnædhes owe/fledhes. Swa jordhedes ok hylias drakaræ siælæ ij 3j xix

hæluedes pinæ me^ then righe frazzaræ, som war He/ræ sigher,

2*
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som daghlighe aat kræselighe ok do ok jordhædes ij hæluede.

For hwilket satictiis Ysidorus sigher: hwilkin æy aterholder sik

afY owerfledhes mat ok dryk, hannein skuide korømæ ij hwgh

then righe ma/izsins brænnendes pinær. Hwilken ij hæluede

5 haffdhe swa meghen fattidom, som hannem war hær owerflodhe-

lichet, thy at ha7^ fik ther æy een watnzdropæ at swalæ sinæ

twngo mef, for thy at twngæn ther mæst bran, thy at hwn hær

mæst smakadhe aff kræselichet. ok talædhe mekit squalder ij sin

dryk. Thy gifTwer war Herræ radh ok sighe?-: genimær edher

10 hiærtæ æller ligheme, al ij thyngins æy aff owerato æller druk-

kenskap. Ok sigher Ihe hælghe script, at matelik dryk ær siælenæ

ok lighemæns helsæ.

Fatike mæyjniskæ, hwilke som læræs vaet læstewnæ kæwnedom,

teknæ ©dhmyuke, ok war Herræ sigher ij læslennæ: sæle ære the

15 som andelighe ok sælfwiliænde ære fatike, thy at hy»n.merighes righe

XIX* høræ them til, ok til them sigher Jacohus n^ostohis: Guth wtualde

fatike ij thessæ wærild righe ij the hælghe tro, ok sigher Jhesus

Gutz søn, at Guth fadher sænde hattnem besønnærlighe at pre-

dikæ for falikæ, ok thy sigher Jhesus i wden then som wedher-

20 sigher alt the^ han ægher, ha?i formå æy waræ myn kæ^neswen.

Ther næst ær mærkende, at Jhesm loffwer Joha?mem aff thry

thing. Først aff stadhelichet, thy at ha^t war æy wsladugher so»n.

rør ij walnet, som for hwært wædher røris, Swa ær ok then loflf

wærdher som stadhelighe stander ij Gutz thiænist, so»« aff ængeji

25 frestilsæ storm røris til syndelighe ge/ningæ, ok sigher met Job:

til thæs at jak wanskæs ij dodhen, skal jak æy ga aff mynnæ

menløsæ, ok æy skal jak forlata mynæ rælwisæ som jak til bwrdhe

at haldæ. Ok thy sigher war Herræ: war fultroen ok stadugher ij

^ godhæ, ok jak skal gifTue thech liffsins krono. Annæntidh lofTwæs

30 sanctus Joha/mes,* thy at han klæddes æy me^ dyrræ ok bløtæ

klædher, swa som wærildz herræ ok Iheræ thiænæræ. Thy sigher

Gregor*«*: ængen thorff thænkæ æy waræ synd at haffwæ ywer-

Oødhes ok dyr klædhæ, thy at waræ Ihet æy synd, æy haffdhe

XX JheA'Ms loffuæl Johannem aff sinæ klædhæ hwasselichet ok fatik-

35 dom. Ok woræ æy synd ij dyræ klædher, ængeledes haffdhe Guth

sakt swa opinbarlighe , at righe niawnen som pinæs ij hæluede
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haffdhe waret klædder ij dyræ klædhebonædh. Thridiæ tidh loffuæs

Joha?jnes aff renlik ok lydhnæ, thy al han kallæs ængel, hwilken

reen ær ij naturæ, ok kii/jgor Gulz wiliæ ij jordherighe. Swa hiolt

Johannes rent liffnelh, ok ku/jgiordhe ok tedhe, at Gulz son war

ij wærildene, ok hans leffnelh skulde allæ klærkæ fylghiæ , Ihy at 5

Ihe haffuæ ænglæ æmbile, som prophcten sigher: præstins læpæ

skulæ gemæ wisdom, ok aff hans muu skal almughen sporiæ Gulz

logh, thy at han ær Gutz ængil. Ok thy sigher war Herræ til al-

mughen: jak skal sændæ myn ængil, som ær godher præst, hwilke/i

som skal ga foræ thech nie^ godhæ æfflerdomæ ok gemæ thech lO

met guthelik kæ/medom ok bonæ ij Ihessæ wærilde/jnæ wægh, ok

inledhæ thech ij Ihen stadh som jak haffwer redt thech ij hymme-

righe. Til hwilkin alzualdugher Guth latæ os wsmitlædhæ inkommæ.



€jiBii iiicrk scukgljni ij nii[uMlcn].

Jødhæne sænde aff Jerusalem priste ok klærkæ til Jo-

harmem, at de skulde spyriæ hawne/w, hwat man han war.

Han uedhergik sannei'^denæ ok negedhe æy, wden sagdhe:

æy ær jak Christws,. The sagdhe: hwat æst thu tha? æst thu

5 Helyas prophetæ som kowmæ skal foræ domædagh? Han

sagdhe: æy ær my/? pé'/'sonæ Helye pé'rsonæ. The sagdhe: æst

thu th^n mæktughe prophetæ so//*! kowmæ skal, sow Guth

bødh at allæ skulde hawnew lydhæ? Han sagdhe: æy ær jak

then p/-opheten, wden Vi\esu^ Gutz sen ha/? ær then sa?/?mæ.

10 Sigh os hwa thu æst tha, at \vi mughe giffuæ wist swar

them so;/« os sænde. Flwat sigh^r thu aff thech sælfwer?

Han sagdhæ: jak ær een ropændes rost ij ødhkene bidhiænde

ok manæwde, at redhæ wars He/Tæ wægh ok styræ., swa so///

Ysaias prophetæ manær. Joh«;/wes kailer sik røst, thy at swa

15 807/2 røstin høris ok gar foræ ordhen , swa gik Joh^/^/^es

foræ C///75to, hwilken so/// ær Gutz fadh^rs ordh, ok tedhe

at ihesfis Christus war lighemelighe ij jordherighe, ok ropædhe

ok manædæ at redhe ha/«new/ wægh vaet dygdhæ ge/'ni;?gæ,

so/// ær kærlichet, ødhmyukt, renlichet, mildhet, sannind,

20 lydhnæ ok amiær tholik thing. Sidhen spordhe the Jo-

XXI hannem. ok sagdhe: hwi døper thu nager, om thu æst æy
Cåristtis ok æy Hellas ok æy prophetæ? Ha// swarædhe: jak

døper edher ij watn, æn Shesus Christus Gutz søn, hwilken

SO//Z star mit ij bland edh^r ij sa/mæ ma//doms natwr, hwilke
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han tok aff jowfruwnæ lyff, hwilkew ij æy wite waræ sannæ/^

guth ok sannæ/i man, sowz ha;^ ær, th^n so?n skal ko//«Tiæ ok

præåige æffler mech , hwilken før war æn jak , thy at han

ær myn skapæræ, hwilkens skothuænge æller remæ jak ær

æy w^/'dughéT at løsæ , ha// skal dopæ edher ij then hælghe 5

åndes makt.

Nw ær ferst mærkænde os til kæHnedom, at ij lliessæ hælghe

læst næfnes fyræ mæ/miskær, Johannes, Christus^ Hellas, ok

Prophelæ.

Met Johrt/i«es understandes oppa wart mal nadhæ ællcr ij lO

hwilke/i nadhæ ær, ok teknær Ihe mæjiniskær som haffwe/' Gulz

nadhæ ok nyllæ hænnæ wæl lil Gutz hedher, ok hu?* ma sighc

Ihei^ scviuet ær: jak ær Gutz nadh alt ihet jak ær, ok ha/is nadh

ær æy fafæng ij mech, wden jak æruedhæ meer æn aiidræ, thoch

æy jak wden Gutz nadhæ met mech. Thy manær os hælghe mæn 15

ok sighe: wi manæ edher at ij takin æy Gutz nadhæ fafænglighe,

al hwær edher ma sighe me^ Paulo apos^olo: ChrisUis lefwer ij xxi'

mech, thy at jak thiænæ ha?jneHi aff ha«s nadhæ, ok the^ jak

lefwer nw ij lighemen Ihe/ lefwer jak ij Gutz søns tro, hwilken

sowj ælskædhæ mech ok anwardhædhe sik ij dodhen for mech. Æy 20

bortkaster jak the nadhæ fran mech som Gulh gaff mech, hwilke

thy ær wær ma;»gæ bortkastæ smælighe. Aff hwilke scriuet ær:

falskæ mæjtniske nadhe skuldæ wtgiwtes ok wmilde feræ ok om-

wændæ wars he;ræ Gulz nadhe ij skerlifneth ok neke war he/ræ

Jhesum Christum met theræ wquæmmelighe lifneth, hwilke æy ære 25

werdughe at fa then hælghe åndes nadhæ, for hwilke Chiistus

sigher aff Ihem: theræ oweyadæ ij mat ok dryk ok wenæ budhol

star amot at myjt hælghe andæ skal Ihem æy søler wordhæ, ok

at the skulæ æy mættes aff wærilde;(næ luslæ, ok theræ owergang

ij klædber ok godz ok Ihiænæræ star amot at my;* kærlichel skal 30

æy optændæ theræ hiærlæ, ok at my?t hælghe andæ skal æy

nalkæs ihem, wden mynæ ænglæ theræ Ihiænæræ fiærkcs them,

ok theræ forrædhæræ diæffuelen naikes, ok Ihe wiæ æy then sølmæ

met hwilke?« jak søgher hælghe siælæ ok mynæ uener. sxii
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Om Christum hwilken som sigher met propheten til man-

kønet: jak ælskædhæ Ihech ij æwerdhelik kærlichet, ok thy drogh

jak thech til mech misku7jdelighe ok tedhe thech kærlichetz dygdh,

aff hwilke A[}gusti7ius sigher: kærliciiet ær allæ godhe thingæ rot,

Sok Ihuært amot gire til wærildz hedher ok godz, ok wquæmme-

lighe køtzsins lustæ ær allæ ondæ thingæ rot, ok mughe æy

badha sammæn waræ, ok æy ma kærlichetz rot inplayjtes ij nagers

hiærtæ før æn syndæ gires rofen ær alzstingVs opreffiien. Nager

ma haffuæ taget all kirkewnæ hælghelsæ, ok æn waræ onder, æn

10 then som kærlichet haffwer til Guth fulkommelighe, ma æy waræ

onder. Thy sigher Gregorius: kærlichet wtwidher sik til allæ dygdhe-

lighe ge/-ni/igæ. Han wtbyredes aff twænnæ budhordh, som ær

at ælskæ Guth ok sin jæmcrtstin, ok wtrække sik sidhen til ma«gæ

wtallighe godhe gerni«gæ. Ha?iS ophoff ær Gutz ælskelichet, thy at

15 om Gutz kærlichet fødhes jæmcWstins kærlichet, ok om jæmc?-istins

ælskælichet opfostræs Gutz ælskælichet, ok hwilken som glemer at

XXII* ælskæ Guth, ha^t kan æy ælskæ sin jæmcHstin. Ok thy sigher

Johajmes apo«^ol?iS: wi wiom at wi æro/n, førdhe fran hæluetes

dødh ok til liffuet, thy at wi ælskæ war jæmcristnæ, ok then som

20 æy ælskær han bliffwer ij dødhe7t, the^ ær at han forskulder sik

hæluetes dødh. Ok hwær then som hatær sin jæmcristin han ær

mawdræpæræ, the^ ær at han forskulder sik fordømelsæ dom swa

som ma/jdræpæræ, thy at swa som han hafwey hatit ok awndenæ

ij hiærtet, swa drapæ han met gerningænæ, om han flnge ther til

25makt. ok thy skulæ the fylghe diæffuelen, som scriuet ær: me*

diæffuelsins awndh ingik dødhen ij wærildenæ, ok the fylghe ok

diæffuelen som ij hans del ære, som ære hatzfulle ok awndzsiwke.

Thy bør os fly awndenæ ok haldæ Gutz kærlichet, thy at kærlichet

høl ok affskraper allæ synder, ok som Petrn« aposto\us sigher:

30 kærlichet høl syndenæ meklichet, ok Christus sigher: ængen skal

fa myt righe ij hyynmerighe, wden then kærlik haffwer til mech,

ok ænge/i wdejt then som reen ær ok styre sik æffter my/j- wiliæ,

formå at naikæs mech alzrenæstæ.

Om Helyam hwiikeji som aat askablandæt brødh ok drak

XXIII 35 watn ok fastadhe firilighe daghæ, swa at han ængtæ aat, thef

teknær aterhald aff mat ok dryk ok annet køtzsins lustelichet,
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hwilket offtæ blydhkæ Gutz wredhe. Swa som scriuet ær aff

them som bygde ij then sforæ stadhen Niniue, hwilke/i propAe/e/i

sagdhe, at stadhen skulde sionkæ æffle?- firitige daghæ, æn ko?i-

ni/igen ij stadhen bedh, at badhæ folk ok fæ skulde faslæ ok

stadhelighe ropæ til Guth, ok Gulh sa theræ ge»ni7jgæ, ok Ihe 5

wænde bort aff Iheræ synder, ok thy giordhæ Gulh miskund met

them. Ok som Jhesws Christus sigher, at diæfflænæ køn ma met

ængte wtkastas wdcn vc\et fasta ok benæ, swa Ihwært amot owe/-

flodhelichet ij mat ok dryk Ihe forskuldæ Gutz wredhe. 1\\et

rente Adam som aff paradiis war wt kaster, Ihy at han aal aff lo

forbudhne frwkt, ok for Ihy sagdes ha/jnem, at jordhen war for-

ba/tnædh ij hans gerning, for hwilket han war raeer æn fyræ

thusændæ aar ij hæluete, ok haffdhe aldrigh thædhen kommit, wden

Gutz sen haffdhe hannem ij geniost met sin dedh. Ok sigher

prophelen, at bredzsins mættæ ok owerflodhelichet ok gire ok 15

heghfærdh [ok] skerliffnet war theræ synd som bygdæ ij Sodoma, xxiii*

hwilke Gulh lot ræghnæ eld ok brænnesten aff himelen ower them

ok nedher sænkte them til bælueles. Swa ær ok scriuet, at

Herodes konning, hwilken som thydher ærædhe sik ok teknæ Ihem

soHi sinæ æræ haffwer ij bukxfylle ok skerliffnædh, han giordhe 20

budhel ok lot dræpæ Johannem, ij hwilke?* Gutz nadhæ war. Thy

at skerliffnædz mænniskær ok drakæræ mistæ Gutz nadhe ok

antwordhe's diæffuelen. Ok ther til tekn gaff Guth diæfflene thol at

ioga ij swinen ok nedher sænklæ them ij beskæ haffuel, thy at

diæfflene fa makt at inga i theræ siælæ som idhnæ skerliffnædh 25

ok drwkkejtskaps liffnetb, ok nedher sænkes ij hæluetes beskelicbet,

ok thy mestæ Ihe Gutz nadhe. For hwilket Bernardus sigher:

Gulz nadhe ær som balsamns, ok thy wil hun waræ ok gemæs

ij rejtneslæ kaar.

Om prophelæm vnderslas tholæmodh, thy at Gutz prophete 30

waræ tholughe ij allæ genwærdhæ (ihing), ok thy manær os Jacobi«

di^osto\us at kallæ them til thollæmodz æffterdeme, ok sigher hun

them som han scrtuær til, at Ihe hordhe Jobs tholæmodh, at han

bradhelighe rænter aff meghen righedom ok hans bern ok slagen xxiv

aff diæffuelen met wærstæ byld ok saar, ok thakkadhe Iho Gulh 35

altidh ok sagdhe oppa righedomenæ væghnæ: jak wtgik nakgen aff
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mynæ modhers quidh, ok naghe^t skal jak ga aff wærildenæ. Oppa

bernæ wæghnæ Iha sagdbe han: Guth gaff mech Ihem ok Gulh

tok Ihem aff mech, sva ær giort som Gulh Ihæktes. Oppa sin

krops ryghelghe pinæ wæghnæ sagdhe hajt: wælsignet ware Gutz

5 hælghe naffn. Æn til Iholæmodz æffte^demæ ber os sønnærlighe

Ihænkæ wars Herræ pinæ, aff hwilke« Bernardes sigher: o

godhe Jhesu, hwre selelighe Ihii omgik met mænnisken, ok hwre

ma«g godh thing thu gafft them : hardh ordh ok hardhæræ

slagh, ok aldræ hardæslæ korsins pinær, ok hwre wwerdughe

10 Ihing thu Iholde af Ihem, Ok sigher Christus aff sit Iholæmodh:

jak bran met saa stor kærlichet til at ij geenlesæ mænniskenæ

siæl, at tha som jak saa alzhuassæstæ pinær som til my« dødh

waræ redde, ok nar jak wtrente Ihem, iha war jak thes heleræ til

XXIV* at tholæ, hwre meghet nieer ma^nen war wiliæligheræ at dræpæ

15 mech. Ther næst ær mærkænde, at propheten manær at redhe

wars Flerræ wægh, hwilke/* ma?tge haffuæ ijgejilæt, som war

Herræ kærær ok sigher: o mæwniskæ, thu ijgengælder mech ond

atergæld for mangæ godh gerni^igæ. Æn hvVilkeluwd wars Herræ

wægh skal redhes \het sigher (prophete) os: hwer dal skal oplyllæs

20 ok hwærl biærgh ok kullæ nedher thrykkæs, ok wrang thing skulæ

rætlæs ok hardh thing skulæ wordhæ ij slættæ wæghæ. Thet ær,

al skerliffnæt ok drukkenskap, ij hwilken all wrenlichet ær sowi

Ihrækken ij dalen, skal ijgenhaldes, Ihy at war Herræ sigher:

hwilke« som gar ij wsmitlæder wægh ha« skal thiænæ mech. Ok

25 hwærl biærgh ok kullæ skal nedher thrykkæs, Ihe^ ær at hegh-

færdugher skal edhmyughes, som scj<plen sigher: hwre meghet

meer thu æsl swa meghet meer tha edmynghe (thech), ok Ihu skalt

finnæ nadhæ for Gulh. Wrang thing skulæ ræltæs, ihet ær at

all wrælwisæ skal afflæggæs, ok swa som scriplen radher ok

30 sigher: Ihu skalt æy nagher lime geræ \\\et a/Miæn, the^ thu ikke

XXV wilt haffuæ aff a;(nær, ok huas Ihing skulæ w'ardhæ ij slællæ

wæghæ, ihet ær at all hærdzskæ ok ilskæ skal wlkaslæs afl mæ^i-

niskenæ hiærtæ. Som p/ophclen sigher: tilredher wæghen ok

gøren slætler stighen, hænten op stenæne, the^ ær wlwraken

35 ilzharskæ. See mæ/Auiskæ. Ihin helæræ, thin belære komber til

Ihech at thclgen wægh, Ihy wet hajjnem hedher ok loff ok æræ!
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then timen bødh kesæren, at all land ok stædh^r ok niæw-

U niskær, soffi waræ vndergiffiien Romaræ wald, skulde scmies

at kesarin mattæ witæ theræ tal. Tha fooro allæ til the

stadhæ som the waræ wt aff fødde æller wtkowne aff, at

iiedlKTga sik waræ vndergifnæ Romaræ wald, ok hwær theræ 5

skulde giffuæ een stor pæwni;^g til skat æifier kesara;/s budh.

Tha foor Joseph (aff) Nazareth ok til Bethleem, thy at han war

aff Dawidz slækt, som fødder war ij Bethleem, met sinæ fæstemø

Maria. Ok then tidh the waræ ther, tha fødde hwv^ sin søn ok

sweptæ ha/mew ij tanuw ok lagdhe ij krwppæ. Thy at hww 10

haffdhe æy a?^nærstad at læggæ ha.nne?n ij. Hyrdhæ ælle

fægømæræ wara ij sawmæ righe wakande ok gømde theræ

hiordh, til hwilke Gutz ængil kom ok stodh hoos them , ok

Gutz klarhet sken omkring thfPm, ok the ræddes met megel

ræddughe. Æn Gutz ængel sagdhe til them: rædhens æy, thy 15

at jak sighé-r edher meghen glædhe, hwilkew sofn skal wardhæ

allt folk. Thy at ij dagh ær edher fødder frælsæren som

ær ihesHS Christus ij Dawidz stadh, ok \het ær ether tekn at

ij skulæ ther finnæ barn swept ij klædher æller tanu?;/ ok

lakt ij krwppæ. Ok ij sawmæstuy/d tha hørdes vnef then ængil 2 *

mawgæ hywmerighes ænglæ ok loffuædhæ Guth ok sagdhe:

æræ waræ Guth ij hy//^raerighes høgdh, ok fridher waræ the

mæ^niskæ ij jordherighe som godher wiliæ haffwe;'! Sidhen

ænglænæ foro fran Ibem til hymlæ, tha talædhæ fægømærnæ
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\ ij mællom th<?m : farom til Bedhleem ok sem ihet ordhit ok

vndherlighe thiwg sow giort ær ok Guth giordhe ok tedhe

os. The skyndethe sik ok kommæ ok fminæ Mariam ok

XXVI Joseph ok barnet lakt ij krwppe, ok vnderstodhe at swa war

5 sant sQ7n them war sakt aff ihet barnet. Ok aliæ the so//2

th^^tæ hørdhæ, vndrædhæ oppa the thing so?n the hørdhæ

aff fægømærnæ, ok Maria gø7nde all theræ ordh ok thænktæ

th^m ij sit hiærtæ mef the ordhen som hwn føræ haffdhe

hørt. Ok fægømærænæ foro ater hem til sin, loffwædhæ ok

10 ærædhæ Guth for all the thing som the haffdhe hørt ok seet

æfft^r thy som ihem war sakt. Ok sidhen atta daghæ waræ

framletnæ at barnnet skulde omskæræs ok kallædhes haws

naffn Shesus, hwilket kallæt war aff ængelen, før æn han

kom ij modhernæ liff.

15 Vi læsom ij dagh hwre Gutz ængil biidhedhæ hørdhenæ

meghlæ glædhe, thy at Jhesii Gulz sen sander wærildenæ heiæræ

war fedder. Nw ma nagher sporiæ hwi ænglænæ synles hørdhenæ

ok æy konniwgæ æller righe mæn. Tha ær swa swarænde, at ihet

war for fæm handæ skæl. Ferst forthy at the waræ fatige ok

20 Jacobtts apos^olMS sigher: Guth wtualde fatige mæn ij thesse
XXVI*

wærild, righe ij the hælghe tro ok hywimerighes righes arffwingæ,

hwilkit righe han loffwer allæ them som hannem ælskæ. Annæn-

tidh thy at the waræ idhnæ ij sin æmbete, at the om natten

gemde ok waghadhe om theræ hiordh ok Bernardws sigher: o

25mæ/iniskæ, vnderstanden hwre meghet andelighet ok guthelighet

æruedhe Ihækkes ængelne, metæn the werdughedhes vaet swa

sete ok sælæ wedhertalæn at talæ met herdhenæ som æruedhe

for sinæ lighemelighe vedherthorfTt. Thridiætidh for thy at the

waræ wtupa markæn ok skiide fran wærildzlighe lustæ ok folkx

30 omgangilsom , ok the som swa ære the forskulde at søghes aff

Gutz nadhæ. Thy sigher propheten, at Guth skal kænnæ them

andelik kæ7inedom ok wisdom som ære wande fran melkkenne

ok bortrerdhe fran spi^tnen , the^ ære the som sik haffwe?- skilt

fran all køllik lust. Thy sigher Bernardn«, at gulhelik lustæ æller
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hwgneth giffs æy Ihem som taghe nagher a»nen hugnæth. Fiær-

dhelidh for Iheræ eenfaldelichet , Ihy at som scripten sigher:

bwær klogher gabbæræ ær Gulh ledher ok hallik, ok haws wedher xxvii

talæn ær met eenfaldæ mæ/tniskæ. Thy sigher saiicta Maxinuf*:

berdhenæ menlesæ forskuldæthe raskelighere Gulz nadhæ æn 5

wærildenæ wald, at rælwis eenfaldelichet skulde fer vndersta^jdæ

guthelighe sa/inid æn høghfærdughe herrædeme. Fæmtætidh til

tekn, at the formæn som swa aluaktelighe gøme sinæ vnderdanæ

som thessæ (herdhe) sinæ hiordh the ære wærdughe at seghes met

Gutz nadhæ. Thy sigher Gregorius, at the forskulde besynnærlighe lO

heghclik Ion af Gulh som wæl foræsta sin almughe. Ok Paul««

sigher, at the p/teste som wæl foræsta sit æmbite Ihe ære værdughe

luæfalden hedher, ok mæst the som ære wissæ ij gulhelik kæjjnedom.

Ok ær mærkændæ at ængelen budhædhe the glædhe at wærildenæ

belære war fødder. For hwilkit Augustinns sigher: Christus kom 15

ij wærildenæ at geræ helæ siwgæ mænniskæ, ok æy war avmar

sak til at ha?i skulde kommæ, ok æy waræ dygdhe wden waræ

synder ledde hannem aff hymmerighe ok til jordherighe. O hwre xxvii*

wælwiliægher ok kærlikxfulder Iben lækæren war som them giordhe

lækædom aff sit blodh, the som sik sælffue haffdhe dræpet vaet 20

sinæ synder. Ok thy sagdhe Gutz sen, som kom ij wærldenæ

at oplelæ ok helæ mankønet, som forfarit war, tha han hængde

oppa korsset ij hardhæstæ pinæ ok roppedhe til Guth sin fadher:

o ladber, forlat them at the pinæ mech, thy al the witæ æy hwat

the goræ, thy at the ære mech grymme ij sin gælskæ, thoch 25

skal jak helæ them nar the haffue dræpit mech. Thy at ok som

sigher Augusii7itis^ mænniskæne høghfærdb formatte me^ ænglæ at

læghes wden me* Gutz søns blodh, ok æy theræ gire wdejt me^ hans

fatikdom, ok æy theræ wquæmmelighe køtzlustæ wden met ha«s

pinæ, ok æy theræ ilzskæ ok wmildhet wden met hans kærlichet 30

ok tholæmodh. Ok thy war æy glædhe ij wærlden før æn Gulz søn

føddes, ok thy nar ængelin sagdhe til Thobiam: glædhe waræ Ihech

altidh, tha swarædhæ han: hwat glædhe kan mech wardhæ som xxvin

siler ij myrket ok æy kan see hymmilsins liws , thy at allæ Ihe

ther dodhe foræ Gutz søns byrdh, fooro til hæluedes myrk ok 35

finge æy see hymmerighes liws, for æn Gutz søn ypnædhæ them
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hymmerigbe me^ sin dodh, ok Ihy budhedhæ ængelen ij hans

fozslæ timæ Ihe glædhe som alt folk skulde wardhæ.

Nw ær mærkænde os til kæ/medom, tuæ/inæ handæ glædhe

ær. Førstæ ær wærldzlighen, hæ?tnæ skal man fly fur fyræ handæ

5skuld, først for Ihy at hw« ær altidh blandædh met sorgh, sowi

scrtuet ær: later ok løghe som fylgher wærldz glædhe skal blandes

nie^ sorgh, ok gralh skal at ytærsle belæggæ thelighe glædhe.

Thy at hwre niechlæ meræ nagher niæ?tniskæ ælskær naghet

lighemelichet, swa mechlæ meer Iha wordher hæ/tnæ sorgh, tha

10 hwn mister Ihe/, ok mæst æfiler dodhe«. Ok sigher Bernard««: ij

vværldenæ glædhe ær liten snille ok mangæ synder ok synde

snaræ, aff hwilke siælen ok kroppænæ skadhæs. Ok Ihy grædæ

iviii* syndughe siælæ ij pinen ok sighe, som p/opheten sigher: war

hiærtæ ok wærldzlighe glædhæ wanskædhes, war sangh ær omuænder

15 ij grat, war howdzkronæ nedher fiæl , we ær os, thy at wi

syndælhe, thy al wart hiærtæ ær sorghfult giort ij wærk, ok war

øghen ære myrke. Annæ/ttidh ær wærildz glædhe flyænde, thy at

hw« smittes met køtzluslæ, swa som scj-tuet ær: køtzsins luste

ælskæræ sighe swa: kronoai os met rosæn, som ær wærildz

20 fæghrind, før æn the falnæ, ængcn skal waræ then lustelighe stadh

' hwilke?*, war [sjkøriiffneth skal æy ower faræ, ok ængen skal waræ

liitl[o]s aff war [sjkørliffneth, ok aterlatom ij hwær stadh æffter

os glædhes tekn, ok forthy tha kærær jomfrw Maria ower thelighe

mæ/jniskæ at the ær wærræ æn wskællighe dyiircn, thy at Ihe

25 liffiie wden skæl ok liffnc alzstingx æfl'ler Iheræ køtzlustæ. Thy

ska! theræ luste fran them faræ, ok renleksins hælghe andæ skal

gawgæ fran them, ok diæffuele/i hwilke« Ihe fylghe skal opfyllæ

them. Thridiælidh thy at hwn ær wstadiigh, for hwilkit war

XXIX Herræ sigher: jak skal borttaghæ af wærildenæ ælskæræ theræ

30 styrk ok wærildzlighe glædhe. Thy sigher sanctas Bernardics:

nar mit hiærtæ akter æy kommæskulænde Ihingæ glædhe, tha

hindræs Lhet aff jordzlighe thinge gire æller ælskoghæ, ok

then tidh ihet wæffs ij them , tha swikx Ihet aff lustæ ok

smittæs aff skørliffneth. Awnden pinær the/, sorgh ok wredhe

35 droffwer thei, ok swa synderstænkes til ma/jgæ synder, ok

finder ængenstadh hwilæ. Thy ær scriuet: ihet hiærtæ som gar
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ower twa wæghæ, sw.t soffi ær at thænkæ al Ihækkæs Giith met

værildz glædhe, Ihet skal æy haffue hwilæ. Thy at som scriuet ær:

wmildæ ma;inæ loff ær stakket, ok Iheræ glædhe som æy Ihiænæ

Giilh ij rællæ sannind ær swa som then putler hwærken ær

diwper æller widher. Fiærdhæ tidh forlhy at hw« ær stakkelh. 5

Som sc/aiet ær: wærildennæ ælskæræ glædhes weth leek ok

haldæ harper ok bamber, ok giædhæs weth ordghæ sang, ok fram-

ledhe sinæ daghæ ij eet lustelighet liffnelh, ok ij een pwnkt

siwnkæ the lil hæhiedes. Ok Ihy spor sanctus Gregorius ok

sigher: hwar ære n\v wærildenæ ælskæræ, hwilke som for litin 10 xxix'

timæ waræ hær hos os? ænglæ bleff hær ælTte?- them wåcn muld

ok madhka, atuakta gra/jnelighe hwar the æræ ok hwædhæn Ihe

kowmæ. The waræ mæn swa som thu, ok ato ok drwkko ok

loghe, ok framfordhæ sinæ daghæ ij eet luslelighet lilTneth ok ij

een pu/ikl nedher fooro the til hæluedcs. Hær gifl's theræ kel 15

madhkkæ, ok ther Iheræ siæl brænnendæ eld, lil thæs al Ihe skulæ

ajjnænlidh sa»imæ?ibindes met eet ont kompanskab, ok skulæ

innelykkes ij æwerdhelik bræjmendes eld, ok the som saHtma/i

waræ ij synde« Ihe skulæ sama«waræ ij pinen, Ihy at een pinæ

intagher Ihem ij sik, hwilke een ælskoghe sammaubant ij synden. 20

Hwat dugher them nw fanyt æræ, slakket glædhe, wærildenæ

wald, kelzsins luslæ, falsæ righedomæ, ok meghet Ihiæneslæ folk,

ok ond gire? hwar ær theræ gammæn, kalz ok leghe, ros ok

heghfærdh? aff swa stor glædhe kom Ihem stor sorgh, ok æffle/-

swa stor lustæ thung ysæld, ok fiollæ ij diupl nedher fal ok stoor 25

pinæ. Ok Ihe^ them hænde ma thech hændæ, thy at thu æst man, xxx

ok Gulz rætwisæ ma æy a/jnærledh demæ æn Ihinæ ge?ni?tgæ

forskuldæ. Ok Ihy hwilken som meer ælskær wærildenæ æn Gulh,

meer drukkejiskaps swalgh æn åler hald, meer skørliffnet æn renlek,

han felgher diæffuele?«, ok skal gaa met ha^me/n ij æwerdhelighe pinæ. 30

Annær glædhe ær ij æwerdhelik sælichetz hugnædh sojn

hafTwer fyræ godh Ihing. Ferst at hwn ær ogripelighen al sighe,

for hwilkit scrjpten sigher lil sinæ Iroo Ihiæneræ: gak in ij Ihin

berræ glædhe. Aff hwilke glædhe Anselm«« sigher: glædhe ær ful

ok meer æn ful, thy at nar hiærtit ær fult ok hughen ær fulder 35

ok siælc/t ær ful ok all mæ?inisken ær ful met thessæ glædhe,
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tba skal æn glædhe owerløpæ, thy at all the glædhe« gar æy ij

mænniske«-, wde« the allæ glædhendes gaa i« ij glædhene. Annar

ær at hw«. ær blandædh met sorgh ok grat. For bwilkil war

XXX* Herræ sigher: mynæ thiæneræ skulæ komæ ij Syon, som teknæ

5 hymmerighe, met loff, ok æwerdhelighe glædhe skal waræ ower

theræ howeth. The skulæ haldæ glædhe ok frygdh, ok sorgh ok

gradh skal fly fran them, ok jak siælffwer skal hugnæ them.

Thridiæ ær at hw« finz æ meer ok meer, Ihy sigher propheten:

ij esæ Gutz nadhe watn ij glædhe afT helæræns nadhæ keldæ, ok

10 sigher propheten, at glædhe ok frygdh skal finnæs ij hymmerighe,

ok loffsins røst ok thakka gcjni^jg, swa at allæ skulæ loffuæ Gulh

ok thakkæ Gulh. Fiærdhæ ær at Ihe som fa Ihessæ glædhe the

skulæ aldrigh mistæ hæ^jnæ, Thy sagdhe 3hesus til sinæ apostlo/n:

jak skal see edher ok edher hiærtæ skal glædhes ok ængen skal

15 edher glædhe bort aff edher takæ. Ok sagdhe ha« them: glædhes

thy at ether naffn ære scriuen ij hymmerighe. — Aff Ihessæ glædhe

tha sagdhe een hælgher man ij sande Birghittæ ahørændæ: æn

om jak haffdhe tholt een dødh for hwær then stund jak liffdhe ij

jorderighe ok altidh ater liffuet, aldrigh haffdhe jak Ihoch met allæ

20 Ihem format fulko)«melighe Ihakka Guth for ha«s kærlichet, thy at

XXXI ha?is loff gar aldrigh aff myji mu7t, ok glædhe gar aldrigh aff

mynæ siæl, æræ ok hedher ære aldrigh fran mynæ syn, ok glædhe

ær aldrigh bortæ fran mynæ hørsl. Thy som the hælghe kirkæ

sionger, bør os glædhes, at Christus som ær fridh gøræræ ok

25 midhlæræ mællæn Guth ok mæ/tnisken ok føder aff hælghestæ

jomfru, ok haffwer ophøgt war natur ij sin gulhdoms personæ.

Ælskom thy ha^^nem, ok loffuæ ok æræ ower all thing, opta til

læggænde Ihet ok sighe: Maria, Maria, Maria! thu æst alz hælæghetz

gimsten ok dyræstæ, gøm ok wærnæ os Ihech ødhmyuklighe

30 thiænændæ aff gamblæ wwensins thusandæ Ihusandæ swik

!
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© a?ictus Lucas ewangilistæ sigh^r ij cap//wlo, at Gabriel

^ ængil sændes aff Guth til jowfrw Maria ok sagdhe til

hæ//næ: thii skalt vndffa/?ggæ ij thit lilT, ok fødhe een søn,

ok lim skalt kallæ haws naffu ihesum. Thei fulkowmædhes

som wj læ[s]om ij læsti/mæ ij dagh , at sidhen attæ daghæ 5

waræ fulkow/næ fran ihesu føzslæ dagh, al smasuewnen ihesus

skulde omskæræs æSler Judhænæ logh, hwilkew haw wilde xxxi*

fulkowmæ, ær ha;/s nafl'n kaliet ihest/s. hNvilket kaliet war

aff ænglen, før æn ha;^ affladhes ij modhé'r liCf.

Nw ær mærkænde os til kæyjnedom, at ængen kan rætte- 10

ligheræ gifiie nagher Ibing nafl'n, æn llien som grannelighe wet

Ibes naturiighe cghelicliet. Swa forlhy at ængelcn wiste naturlighe

egheiichet waræ ij Jhe«u Christo al hciæ syndughæ, Ihy kallædhe

han hans nafl'n Jhesum. Thy at som Pelr«s sigher: æy ær ij

nagher a«nær helsæ æn ij wor herræ setæ Jhe«?«.« Christus , ok 15

æy ær a?jnet naffn vnder hymmilen gifl'wit mænnisken ij hwilket

os bør helæ vardbæ. Ok thy sagdhe ængelen til Joseph: tbu skalt

kallæ ha«s nafl'n Jhe«j/m, Ihy at han skal bel geræ sil folk aff

Ihcræ synder. Thy sigher Johfljj«es apos/olws: o senær! jak

scrtfwer edber al edhræ synde forlalæs edber for Jhe*ii naffn. 20

Thy ær mærkændæ, al Jhesu wælsignædhæ naffn ær først Ibem lil

styrk ok hiælp, som slridbæ amot synden ok diæffuele/t, Thy

sigher læslen, al Jhesii kænneswenæ kommæ til h^nncm met

glædbe ok sagdhe: o be;ræ! diæfflene wndergiffiies os ij tbit

3
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naffn. Ok sigher Jhesu*: the som tro sladhelighe oppa mech,

Ihe skulæ wtkastæ diæfflenæ ij mil naffn. Thy ær scrtuel: wars

Herræ naffn ær starkaslæ lorn, ok rætwis man lepæ til Ihet met

gulhelighe aakallen, ok han skal opheghæs lil æræ.

5 Annæntidh ær Jhesu naffn Ihem lil hugnælh so»i drewiise

Iholæ. Thy sigher Jhesus: sæle ære ij, nar mæymiske^i ba«næ

edher ok hatæ edher ok sighe all ont mot edher, hwilkit ij thoiæ

for mit naffn, glædhes ok frygdhes, Ihy al edher len skal waræ

stor i hymmerighe! Thy ær sc?-tiiet, at apostlane ginge gladhelighe

10 fra/t Iheræ åsyn soju Ihem haffdhe flæ?tgt ok illæ halnæt, ok

glæddes forlhy at the waræ wærdughe al tholæ smælichet for

Jhe«u naffn. Thy sagdhe PaiilwA : jak ær æy alenæst redhebon at

XXXII* bindes, wden æmuæl at do ij JerMsalem for Jhesu naffn.

ThridiætiJh ær JheAii nafn them til studh sowi wanskæs. Thy

15 sagdhe Petr«* lil haitæ ma»nen: ij Jhesu naffn stat op ok gak!

ok han opsprang (ginslæn) ok ingik ij menstrit, ok loffuedhe

Guth. Ok saghde Petrm- lil een man, hwilken attæ aar haffdhe

lighet ij sollæ siæng: Jhesw.s Christus helæ Ihech! slat op! ok han

opstodh genstæ«, ok allæ Ihe Ihei saghæ om wændes lil Guth.

20 Thy sigher Be/nardMA-: 3\\esus Christus opuækker mynæ lætiæ

me^ sin æffterdemæ a sin ma;tdoms wæghnæ ok heler mech met

sinæ hiælp a sin gulhdoms wæghnæ.

Fiærdhætidh ær hans naffn Iro Ihiænæræ lil hedher. Thy at

som læslin sigher: ha« gaff them som tro oppa ha^ts naffn wald

25 al wardhæ Gutz sener. Ok thy som propheten sigher: hwær

then som tror oppa Gutz naffn skal hel wardhæ. Ok ær scWuæt,

at Gutz Ihiænæræ skulæ Ihiænæ ha7inem ok see ha«s ænlile, ok

ha?js naffn ij theræ ænlite, ok the skulæ styræ ok radhæ æwerdhe-

lighe. Æn thy ær wær raajige afflæ sik swa stort naffn ij

30 wærilde/mæ, al Ihe lapæ hy/wmerighe. Swa sagdhe ihesus aff een

XXXIII man: thennæ hær gik met all astuytdheyt æffler wærilde/tnæ fafænge,

hwilkeyj, stort naffn afflædhe sik ij weHden, ok lagdhe mæslæ

syndæ byrdhe a sin bak. Thy haffwer han nw stort naffn ij

hæluede, ok mæslæ pinæ byrdhe lil len, ok heghelik stadh ij

35 pinnen, til hwilke/t somlighe nedher fooræ for haymem, ok sommæ

met ha7»nent, ok sommæ æfle;- hannem. The nedher fooræ for
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h;i7incm, (he som ha/inem slyrkte met Iheræ radh ok hiælp (il at

wlwiclliæ haiis onzska. Ok met hauwcm nedher fooræ ha/is ger-

ni«gæ alerlon. Ok Ihe fooræ æfTle/- ha/jne/«, som hans ondæ

æflt'[r]demæ foldæ. Thy ropæ Ihe ferstæ til ha/jne/n swa som

alT slridh ok sighæ: (hy at thii lydde war radh. thy hræ/mom wi 5

heteligheræ aff Ihinæ nærwaræ. Thy waræ Ihu forba«nædber ok

we/dugher at hængæ ij hælwites galgha-, iher som aldrigh bryster

repit, vnder hwilke?« galighæ æwerdholik eld bliffwe;- ok brænder.

Ha«s ge/ni/igæ ropæ ok sighe: O wsæl, jordben formattæ æy al

fedhe thech met sin ftwkt, ok forthy girnædhis Ihii all Ihing. 10

Gul ok sylff formnflæ æy opfyllæ thin aslu/«delsæ, thy æst thu

nw tomber aff allæ godhæ, ok forthy skulæ lefiiæ;tdes ralTnæ

siitæ thinæ siæl.

Fæmlætidh ær mærkende, al Jhesu Christ'i naffn war aff xxxiu*

prophelen hiærleiighe astu«dæ(. som scjtuet ær: o herræ Guth! 15

(hil nafTn ok thil ammyne ær ij mynæ siæis asliindiisæ, ok myn

siæl aslu/idædhæ thech. Ok sagdhe propbelen: o herræ Giilh!

jak wilde at Ihu swnder slile hymmilænæ ok fooro nedher ij

werldenæ. Ok berghen skulde borlflylæ for Ibil ænlite, ok som

the^ opbrænt waræ afT eld ok til askæ wordhæ. The^ ær at 20

hegbfærdughæ ok iihærdzskæiullæ skulde fa gulhehk ræddughæ

ok kærlikx idhrugbe for sinæ synder, ok wiliæ til al bælræ Ihem,

ok Ihænkæ sin ylerstæ tiniæ, ij hwilke« Iheræ kroppæ skulæ

swnderlesæs ij muld ok aska. ok Iheræ siælæ kailæs for Gutz

dom al swaræ ok geræ regenskap aff sinæ gein'uigæ. Ok ysker 25

prophcten framledes, at watnen skulde bræ«næ aff eld, ok thil

nafn, herræ Guth, ku/mokt wordhæ Ihinæ wwenær. The? ær at

skerlifnæs mæ^nisker ok drakkaræ skulde optændes met Gutz

kærlikx eld ok rædlies ok kæmmes uedlier Gutz niilTn som Ihe

fer hædde met theræ synder, som PaulM« sigher (lil) synduglie: 30

Gutz naffn bædhes aff edher. Ok Ihy forskulde the hæiuede. som

hædhæ Gutz edmyukl met sin boghfærdh, lia^js falikdom met xxxiv

edher gire, haus renlek met edher drwkkenskap ok skerlilnædh.

Thy ær scjiuel: hwilke« som hædher Gutz naffn, han skal de

met æwerdhelik dedh. 35

3*
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Siættælidh ær mærkende, at Jhe«u naffn war sajtnelighe spat

aff pyophelhe«, som sagdhc: Christo thech skal kailæs nyt naffn

aff Gulh æwejdlieiighe rætwisæ, fredh ok mildhelz hedher, The«

nyy naffn ær ihesus som thydher helæræ. Thy at som læsten

5sigher: ihes^is kom til jordherighe at opletæ ma/tkønet som for-

gawget war. Han ær rætwiseymæ fredh. Thy at sohi Paiilw«

sigher: ihesus ær war fredh, hwilke« so/n. giordhe badhæ til

eet. The« ær, al han giordhe eet righe aff ænglæ ok mænniskæ,

hwilke før waræ atskilde for Adams synd, giordhe fredh ok

10 sætnet met Guth ok mæyiniske« ij sin ligheme oppa korsset, ok

drap wwenskappen som war mællen Guth ok mæ^miske«. Ok

XXXIV* ihy som< scWuet ær, ær ha^ts naffn kii^igiort ij allæ we/ldenæ,

ok thy som Paul«« sigher, for at JheswK myugtæ sik sælffwer ok

war lydugher Gulh fadher for waræ skuld alt lil korsins dedh,

15 ophøgdhe Gulh hawnem ok gaff hawnem naffn som ær ower all

naffn , at ij Jhesu naffn skal hwær knæ bøghes ij hymmerighe ok

ij jordherighe ok hæluele. Thy sigher ihesus lil them, som

thuingæ sin ligheme ok fylghe ha?inew ij pinlighe æruedhe ok

leffnelh: hwilkejt som sigher wider aff høghfærdughæ diæffuelen

20 me/ odhmyukl aff werldenæ gire met sælwiiiændc falikdom, met

renlik ok aterhald aff drwkkewskap ok skerleffnelh , han skal

klædhes met hwille renlekx klædher, ok jak skal æy affskrapæ

hans naffn aff liffsins book. Thy ma ha^t sannelighe glædhes,

me«æn Jhesjts sigher: glædhis Ihy (at) edher naffn æræ scrijfnæ

25 ij hymmerighe. Æn Ihe som æy ære scrijfnæ mughe syrghe, Ihy

at the fordømes til hælweltes, thy at bokrenæ oplætos ok Ihe

dødhe dømdæs aff the thing, som scrijfnæ waræ ij boghen æffte*-

theræ gerniwgæ. Ok hwær Ihen som* æy ær fwnnen scyiuen ij

liffsins bok ær sænder ij bræwnændæ eldz sio, som ær hæluetes eld.

XXXV 30 Siwndælidh ær mærkænde, at Jhesu naffn war opinbarlighe

teet, som propheten sigher: ha/is naffn oprinnænde man, thy at

hajt føddes ij sannæn ma?idom, ok hwær then naghet got gør

oprinder vnder hannæm, som ha« sælffwe?- sigher, at wden mech

formughe ij ænglæ got gøræ. Ha/i skal opbyggæ Gulz mønster,

35 thy at for ha^ts kæwnedom wordhæ ma«gæ siælæ Gulz mønsier.

Han skal bæræ æræ, thy at som Paul«« sigher: wj see Jhesiim
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Christum kronædher met heciher ok æræ for dezsins pinæ. Han

skal siliæ ok wara herræ oppa sin domstol , thy at som pro-

phete« sigher: hans domstol skal til redhes ij miskiuid ok ha«

skal sitiæ oppa hajtnem ij sa/jnænde ok domæ rælten dom. Ok

skal raskelighe alergældæ hwær, æffter thy som rætwist ær. Han 5

skal waræ prest ower sin stol. Py-eslæ æmbite ær at offra for

syndughe mæjtniskæ ok bediæ for them til Gulh. Swa giordhe

JheA/<s, swa so«) Paul«* sigher: Jhesiis ^ forthy at ha^j. ær æwer-

dhelighe, thy haffwer (han) æwerdheiigh p?eslæ æmbite ok ganger

sælffwe;- til Gulh sin fadher at bediæ fur os. Thy fornia han lO

æwerdhelighe helæ, mædhen han æwerdhelighe leffuændes ær. xxxv*

Thelighen lilbwrdhe ok skulde wordhæ pj-esl hæiægher. menles,

wsmiltæder, skilder fran synden, ok giordher himllen heghræ,

hwilkeji æy wederlhorff som andræ presler, først offra offro for sinæ

synder, ok for folksins synder, thy at war herræ 5hesiis Chi-istus 15

giordhe the^ eenlimæ offrande sik for waræ synder. Han ær ok

fridzsins radh mællen Gulh ok mæ7tniske7^, so»i sakt ær. Thy

som prophete/i sigher: skal ha/js herrædømæ ma/tgfalt gøræs ok

haws fridh skal æy ændæs, til hwilkejt os wærdughes at iedhe

Ihen sammæ 3hesus Christusl 20



MA fBttkgl; At jmlakgji.

MM aria ok Joseph wndrædhe aff the thing, so?« sagdhes

i i I aff ihesus. Ok Symeon wælsignædhæ ok sagdhe til

Mariam, Jhesn modher: th^nnæ ær satler ij nedh^'r fal ondæ

ok wtro, ok ij opstandilsæ godhæ ok (tro). Ok ij ihet tekn,

5 som skal motsighes. Ok hans pinæ swærdh ga gømmwi
thinæ siæl, at the thankæ , so//«? før waræ lønh'ghe ij hælghe

XXXVI forfædhræ hiærtæ æller ij sc/vptene skulæ opinbaræs. Th^r

war ok A//na p/"ophetissa, hwilke;« sofn haffdhe iiflfuet siw

aar met sin bondæ ij hionalogh, ok war ænkæ til at hw^^

10 war fyræ aar ok attati, ok thiænte Guth ij mønsteret dagh

ok nat mel fastæ ok bønæ, ok kændis weth Giith ok talædhe

aff hawnæm ij the stuwde//næ allæ thpm, sotn bidhædhe

Israels folkx aterløsn.

15

Underlighet war hwre ængelen kujtgiordlie fægemmæinæ, at

Giilz søn war fødder. Hwilkit met ma«gæ a7»nær vnderlighe

Ihing, so/n, hændæ ij lians fezslæ timæ, Ihe vndrædhæ æy forlhy

at (the) æy wæl vistæ, at Ihelik thing til hørdhe Gutz søn, wde»»

20 fur thy som Gi-egorius sigher : hwre afflæ høghelighe Ihingæ

arnmyne kommæ ij hughen, swa afflæ opuækkæs \r,\ii til at vndræ.

Ok sagdhe Symeon: Gutz søn waræ saller ij mangæ nedher fal

ok opslandilse ok ij Ihet lekn som skal motsigliis. Thy at som

læslen sigher: hwiikew som tror ok dopis skal hel wordhæ, ok
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Iber met opslå til æwerdbelikil liff. Ok hwilken som æy tror xxxvi*

Guth ha?* skal fordemæs wden iæfT til æwez-dheliket nedherffal

ij hæluete.

I Jhesu ær Ihræfalt tekn: renlichelz, fatikdoms ok edhmyukt.

Aff hwiikit ængele« sagdhe til hyrdhenæ: Ihet ær edher tekn at 5

ij skulæ finnæ barnet ij kreppæ. The^ ær renlicbetz lekn, Ihy at

bern witæ æy skørlifnædz wrenlicbel. Tbessæ lekn molsighe skør-

liffr)ædz mæ/inisker. Tbe sighe ihet som sc//uel ær: ængen skal

waræ Iben lusteligbe sladb hwilke« war skerlifnæt skal æy ower

faræ. Ok ængcn skal waræ lotles aff war skerlifnæt. Ok ijgen : 10

latom hwær sladb we/lde«næ glædbes lekn. Ok sigber tbem Ibe

bælgbe scj-jpl, al skerlifnædz mæ/jniskæ len skal waræ ij bræ«-

nænde sio, hwilke« bræ/mende ær ij eld ok bræwneslen. Hwilken

so?« ær a?<nær dødb, so/?i ær bæluetes wændelik dodb æffte?*

iigbeme?is dedh. 15

Nw ij Iby at ængeicn sagdhe til bordhenæ: ij skulæ finnæ

Jbe*Mm, Ibe^ signædbæ barnet swept ij faligbe klædber, i Ihet tba

vndersla?jdes falikdoms lekn, bwiikil tekn girughe molsighe. Thy

al so?/i sc?/iiet ær: diæffuele?« giordbe lekn, swa al han lot eld

nedher faræ aff himlen ij mæ/»niskæ åsyn. Ihet ær, al han op- 20 xxxvu

lændæ we?(izligbe Ibingæ gires eld ij girughe hiærtæ , ok swek

girughe mæ?« ij we?-lde?(næ for Ihef tekn som. han giordbe, ihet

ær for Iben framga?jg Ihe finge ij \ve?idz Ibing. Tby sigber

sc??pten, al hwær tben so?yi tagber diæfuele/«s tekn so??i ær gire,

ha?t skal drikkæ aff Gulz wredhis win ok skal pinæs ij eld ok 25

bræ?tnesten ij Gutz åsyn ok hælghe ænglæ. Ok Iberæ pinæ rek

so??i syndedhæ ok wilde æy bælræ sik, skal æwe?dhelighe opfaræ.

Framledhes vnderslas edhmyuklenæ tekn ij tby at Ibem sag-

dbes: I skulæ finnæ barnet lakt ij kreppæ ok æy ij høgbfærdughe

palaz. Tbessæ tekn (a)molsigber beghfærdughe, som sc?'Miet ær: 30

beghfærdbænæ tekn ær ower mit howelh ij my?tnæ tilsyn ok

bøghfærdz daghe, Tby ær sc?iucl: hoghfærdb ær opbyrni?ig til

bwæriæ synd. ok hwilke?j so??j hæ?inæ halder ha?? skal opfylles

me^ forba?inelsæ, ok bøghfærdbe?* skal omkulkastæ ba?ine//j ij

ændælykte?inæ. Thy sigber prophele??: thin høghfærdb ær nedber 35

draghen til hæluetes.
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Thy grætæ Ihelighe, somj- nw sakt ær aff, ij hæluede ok

XXXVII* sighe: wi formaltæ ænglæ dygdhæ tekn tee ij jordherighe lifuænde,

wi ære opnølte ij war ilzskæ, Ihelighe thing sagdhe Ihe som

syndedhæ. Thy amot thessæ syndæ tekn ær Gulz søn satter ij

5 dygdhæ tekn, aff hwilke?t Paulw« sigher: Jhesus Christus giordhe

sik sælffwer som til ængtæ, then tidh ha/i. tok thrælsins ham,

som ær mandoms naiiir, til gnthdomejj, ok giordhe sik ligher

mæ/miske« ij lighcme, ok æy ij synden, ok war fii«nen ij klædhe-

bonet swa som man, hwilkit falikdoms tekn ær mot girichet. Han

10 myugte sik sælffwer amot heghfærdughe, ok war lydugher alt til

dedhen ok alt til korsins dødh, som war alzhardhestæ dødh ok

skæmmelighestæ ij mæ/tniskenæ dom, mot skoræ lusten. Ok

smagadhe han ælikkæ ok besken gallæ pa korsset amot Uistelik

dryk ok drwkke«skap. Thy som prophcten sigher; han slår fulkit

15 til tekn swa som tekn oppæ wæghæ skæl, ok wisde sik mæ?iniske/t

rælter hymmerighes wægh. Thy skal alt folk bediæ til ha/inem,

ok bedes hans nadhæ.

Framiedhes sagdhe Symeon til Maria: thin søns pinæ swærdh

skal ga ij ginom Ihiii siæl. Thy at beskæræ sorghæ wærk tholde

xxxvui 20 hw/t ij sinæ siæl, ther hw7t saa sin aldræ kæræstæ søns pinæ ok

dødh, æn at eet staal swærdh haffdhe ga7jgit ij ginom hæ/tnæ

hiærtæ. Ok sigher Be/nardw*, at hw/t tholde meer pinær æn

nagher martyr. Ok then wærke/t som (hun) vndkom, tha hwn

fødde sin wælsignædhe søn, then tholde hw/t ij hans pinæ timæ.

25 Ok tha opinbarædes the ilzskæfullæ thankæ mot Gulz søn, som

føræ waræ lønlighe ij Jødhænæ hiærtæ, som hannem forradæ

ok pinte.

Framledes ij læstewnæ sc/ iues siw dygdhe tekn aff Ihe

godhæ ænkæ Anna, os nyttelighe til kænnedom. Først ær, at hwn

30 gømde sin jomfrwdom til thæs hwn kom ij hionalagh, thy at som

Aiigustinun sigher: jomfrwdom ær hælghet thing ok fulkomme?*

ferstæ dygdh at forskulde særdeles krono ij Gulz righe, jomfrw-

dom ær allæ dygdhe drotning, ok æwerdhelighe helsæ frwkt. Ok

hwn ær ænglænæ sysler, ok aldræ godhæ thing æghæ. Hwn ær

35 skørs luste forwinærskæ, ok æwerdhelik liiffs sigherlichel. Ok Ihy

then som æy gømer sin jomfrwdom til hionalogh, hwat han ær
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hælder (qMennæ) ken æller mawken, haw (ær) wærdher dødhe«, xxxviii*

SO/M scraiet ær: om jowtfrvvdomen finz æy ij wngo qwin/jnæ, Iha

skiilæ Ihæs sladz mæn wtkaslæ hæ/tnæ aff sins fadliers hws ok

sla hæ/uiæ til dodli me^ stenæ, Ihy al hw« giordhe wIolTlik thing

ij sin fadhers hws, som, war at hwn lifdhe skorligho. 5

Annæt, at hw/t blelT ænkæ ma/ig aar ok gik æy til a/tnær

gilTlæmal. æn tha at h\v?« miste sin bondæ ij wndom, ok war æy

met hanncia wden siw aar. Hvvn lide sancte Pauli radh, hwilke«

som sigher: om qwin«æ man dor, tha ær hw« fræls aff hannem,

laghgiftes ij war Herræs naffn om hwn wil, æn tho wordher hw7i 10

sælæræ om hwn bliffwer wgiflt æffter mit radh. Thy at vgifft

qu/7tnæ thænker Ihe ihing so/m war He/ræ tilheræ, at hw7t bliue

hælægh ij siæl ok ligheme. Æn (the) so//t gifft ær, the thænkæ

the thijig, so/ft weriden til høræ, ok hwre hw7i skal Ihækkes sin

man. Ok ær scyjuet: tw som ære husfrue ok bonde skulæ 15

waræ eet ket. Nar ayjnæt theræ der, tha tilhør Ihet a/mæt ij gen

Iiffwe7- at waræ swa som half(døt), ok æy blandes sidhen met xxxix

a/tnæn, swa som sommæ renlighe fughlæ taga æy a/men magha,

sidhe theræ førstæ magha ær dødh. Ok thy ær sc/iuet aff the

renlighe ænken Judith, (at) allæ the hcnnæ saghæ the wælsig- iO

nædhe hæwnæ met enne røst, ok sagdhe: thu æst Jerusalems

æræ, for ihet renlekx æffterdøme ther thu giffwer left'uendæ mæ/t-

niskæ. Thu æst Israels glædhe, som teknæ hymmerighes al-

mughe hwilke som glædhes aff renlichet. Thu æst hedherlichet

thit folkx som folghe Ihit æffte/dømæ. Thy at thu giordhe ma«ne- 25

lighe ok thit hiærtæ styrktes, thy at thu ælskædhæ renlichet, ok

æffter thin ma« tha togt thu æy a/jnæn. Thy styrkte Gutz hånd

thech ok thu skalt æwerdhulighe waræ wælsignælh.

Thridiæ, at hwn stadhclighe stodh ij Gutz thiænist, swa

langen timæ til hwn war fyræ aar ok attæti gamul. Hwn thænkte 30

ihet war Herræ sigher: hwilkin som stadhclighe bliffwer ij mynæ

thiænist til sin liiffs ændæ, han skal hel wordhæ. Thy sigher

GrcgoriMs: fafænglighe gøiz Ihet godhæ som forlades før liiffsins

ændæ. Ok swasom Judas forrædhæræ rønte, hwilke« war Herræ

Jhesu Chr'isto folghde nagra sluwd ok gik skæmmelighe fran 35

ha/tnem ok ha;ts apostlom, ok Ihy fordømdes ha;i æwerdhelighe xxxix*
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lil hæliiedes pinæ. Thiiært amot Mariæ M<igdalenæ , hwilken som

stadhelighe blcfT ij Gutz ihiænist, fik lighe løn met apostlune, æy

Ihy sidher al hv/n war meghet syndugh fer æn hw?t kom til war

Herræ.

5 Kiærdhæ, at bwn war ydlielighe ij Gutz menster ok Ihiænlæ

Giith dagh ok nat ij faslæ ok bene, amut Ihem, som ij thennæ

hælghæ Gutz fezslæ timæ, nar tlie skulde Giith mæsl Ihiænæ ij

aterhold ok giilhelighe bene, Iha thiænæ (Ihe) niæst diæffuele« ok

Iheræ krops lustæ me^ owe/matæ fylie ok skualder ordh, ok the

10 sigbe Ihe^ som scytiiel ær: koiuom lil sa/uman ok lyllom os me^

drwkkuwskap, ok skulæ wj waræ swa ij morghen so//i ij dagh ok

meghet meer. Thy sigher prophele« lil them: alzualdugher Guth

kallædhæ edher lil syndæ jdrughe ok grat ok scriptæmal ok regh-

ilse, ok lil al bortgifuæ jllæ affladh æller owerflødes godz, ok

15 binde sik lil hardh piekt til syndæ bælri7Jg, æn edher glædhe (ær)

at dræpæ net ok faar, ok ætæ ket, ok drikkæ liistelichel. Thy

sigher pj-ophele«: ue edher so/u arlæ opslandæ al fylighe drukkii/i-

XL skap ok drikkæ alt lil quelden, for hwilkit ma7*gæ slarkæ drankaræ

nedher faræ til hæluedes. Thy at som Paulws sigher: æy skulæ

20 drinkæræ halTue hymmerighes righe.

Fæmtæ, at hw« thwingde sin ligheme æfler sle. Pauli radh,

hwiike« som sigher: the som san ænkæ ær ok wden jordherighes

hugnædh, hwn skal hope oppa Gulh ok waræ ij gulhelighe bønæ

dagh ok nat, Ihy at Ihe ænkæ som kræselighe lefTwer, ær dødh

25 til sin siæl.

Siæltæ ær, at som hælghe mæn sighe: thessæ A«na for-

skuldelhe met langen renlik ok fasta at fa spadoms andæ. Thy

at som scy-iuet ær: Ihen hælghe andæ jnføre sik ij hælghe siælæ,

ok ha?i skipædhe Gutz iienæ ok prophelæ. Ok ær scriuel, at

30 Guth gafT Danieli prophete ok ha^ts kompæ?/næ for theræ aterhald

ok faslæ wisdom ok snille ij hwæriæ boogh. Swa al then koni;/g,

som the Ihiænlæ, fan ij them hwært [het sniællelichetz ordh ok

vnderstandilsæ, som hayi spordhe aff Ihem, li faldelighe ower allæ

the sniællæ mæn ij all hans landhe woræ. Thwærl amot mislæ

XL* 35 mangæ wisdom for drwkkenskap. Ther aff sigher p^opheten:

preslin ok prophelen, som teknæ munkanæ, ære opswolghne aff
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win, llie fooro wille for drukkenskap skiild, ok wistæ æy rætler

dom. Ok siglier p;oplielc/j : wkyscheel ok drukkenskap lagher

borl wisdonie« aff mæ«niskene hiær(æ , ok wkyscheetz andæ

swek (ihem).

Siw?<dæ ær, at hw« talædhe afT wælsignædliæ Giilz sen 5

Jhesn Christo for allæ them, som bidhedhæ ok aslii^ulælhe Giilz

folkx aterlesn. ok gafT os æfiieråøme li! at ge/næ lalæ Gutz loff

ok kænnædom lil syndughe mæ/jniskæ rætlilsæ. Swa som Chri-

stiis bodh sancte BirgliiHe, ok sagilhe: talæ Irøsleliglie ok awit

theræ synder som byggæ met thech, Ihy at the ære mcch mcghet 10

ledhe ok hallelighe afT daghlighe synder, ok æ hwre Ihe ilhærdes

llier afT amot thecli, Ihet skal æy reknæs thech lil synd at Ihu

laiædhæ, wde« Iher afT skal thech waxæ meer len. Swa som

mynæ aposlla p/edikedhe for ma?jgæ, æn Iho at Ihe æy allæ om

wætides til rællæ iro, Iho war æy mynæ apostlæ æruedhes len 15

thes myne: swa skal thech wordhæ, Ihy at æn Ihot æy høræ xli

allæ æller tagæ fhinæ ordh, tha skal Ihin len æy waræ Ihes royne,

ok æn Ihoat æy allæ, Iho sknlæ nagræ bætræs afT Ihin ordh ok

helæs. Sigh Ihy them, at wde« Ihe bælræ sik Iha skal jak kommæ

them swa raskor ok grymber, at allæ the \het heræ skulæ grætæ 20

ok sokka, ok allæ the the^ wlrenæ sknlæ wanstæs. Jak skal

demæ them swa sowi thiwfue lil wtalighe skam for ænglæ ok (allæ)

mynæ bælghenæ, ok æy skal jak lagha for Ihem my^i ælskælighe

modher ben æller mynæ hælghæ mæn, wde;* hwor længe jak ær

ij my« æræ. hwilke« som ær for wde/i ændæ, Iha skulæ the 25

wara ij pinæ. Æn swa længe som siæl ok lighemen ære til

sammæn, swa længe ær my?i miskuytd oppen for them. Hwilket

os giffue jomfrwnæ sen! Amen.



[ém Mimh kgji juk].

*(P h(?n tidh 3hesus war fødder ij Bethleem ij Herodis

S kon'mgx daghæ, kowme thre konuwgæ østen aff landen

til ierusalem ok spordhæ: hwar ær ha?i som fødder ær Jødhæ

konu/?g, wj saghæ ha?^s sliærnæ øster ij landen, ok wj

5 kowmæ met gaffwe/' at bedhiæ til hawne/// ok hedhræ

ha;me//^. Herodes konuwg, so/;« tha war wældughé'r i ieru-

salem, hørdhæ Ihetlæ, tha drøfdes ok ræddes ha/« at mistæ

righit, ok allæ the thé'r me/ ha/mem waræ the drøfdes met

ha//neA//, swa som the wilde thækkes hannem. Tha sammsin-

10 sankadhe haw allæ pr^stæ, høffdhingænæ ok loghwisæ mæn
ok spordhe alf th^m , hwar Christus skulde fødhes. The

sagdhe ha/zne//?: ij Bethleem, Jødhælandz stadh. Swa sigher

p/Y>phete/«: thu Bethleem |ij) Jødhæland æst æy mynzst ij

Jødhælandhz howfuetstædher, thy at ij thech skal th<^n hær-

is diighæ føddes , so/w skal styræ. init folk. Tha kallædhe

Herodes konu/zgenæ lønlighe til sik ok spordhe granlighe aff

Ihé'm, ij hwat timæ stiærnen syntes thé'm først ok sænde

them til Bethleem ok sagdhe: gaan ok spøræn granlighe

æfft^/' smaswe//nen, ok nar ij finnæ ha//ne///, tha ku/zgøren

20 mech \het, ok jak skal ko/z^mæ ok hedhræ ha/zne/w. Then

tidh the haffdhe hørt konu//gen, tha wtginge the aff stadhen,

ok stiærnen, som the hafdhe set ij øster righen, gik foræ

th^m alt til hw/2 kom ok stodh ther owan oyser som sma-

swewnen war. Æn tha so/// konu;/gnæ saghæ stiærnen, tha
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glæddes the met meghen glædlie, ok j;/ginge ij hwsit ok xlii

(fuwnæ) barnnet met sin modher Maria, ok Goliæ a knæ ok

badliæ til ha/me;// met wyrni/^g, ok oplotæ theræ kar ok

offradhæ ha//ne?n gaifwer
,

gnll ok røgilse ok mirram. Ok

the wordhæ mawnædhæ aff Gutz ænglæ, at the skulde æy 5

ijgenkowmæ til Herodem, ok forthy tha fooræ the een awnæn

wægh hem til theræ righe.

I hordhe aff læstiwnæ, hwre koni/tgenæ spordhæ ok sagdhe: lo

hwar ær Iheti som fodder ær Jødbæ koniwg? Ok Ihen lidh

sliærnæn haffdlie let Ihem (lil) hannem, Itia offradhæ Ihe ha?inem

gull ok rogilse ok bwit mirram. Swa bør os lelæ war selæ

Jheswm met godbæ gerniwgæ, ok finnæ ba«ne»i met gulhelik

kærMchelz asluwdilsæ, ok offræ ha^jnem gull som tekne gutbelik 15

kærbk, me^ bwilkit wj skulæ Ihækkæs Giith, me^ Iby al wj

idhkeligbe Ihænkæ oppa ba?iS pinæ ok godhgerniwgæ, ok opwækkes

aff them li! ba^s kærbchet. Ok radher (os) køpæ aff sik ok

sigher: jak manær edber at køpæ aff mech bræwnende gull, so>n.

ær bræ7inende kærlicbet lil Gulh, al Ihu skulæ righer wordhæ. 20 xlii*

Tby at som Aix^ustinus sigher: gulhelik kærlicbet ær Ibe dygdh

me^ bwilke faligher ær riger, ok wden hwilkejt riger ær faligher.

Ok bør os offra haiincm røgelse som tekne gutbeligbe bonæ, som

scj-iuet ær aff: regelsennæ rek opfoor aff bælghe mæytniskæ

bonæ aff ængilnæ band for Gulh. Tby at ænglæne offra Gutb 25

gulheligbe bønæ. Som ængelen sagdhe til Thobie: Iben lidh Ibu

badb til Gulh met grædende laræ, tha offradhæ jak Gutb Ibinæ

bønæ. Thridhiælidb bor os at offra Gutb beske mirram som leknæ

besken jdhrwgbe ok scriptæmal meif syndæ bætring. Tby ær

scrtnet, at Judith, som thydher uedbergange?/de, bwiikey* so»/i drap 30

Oloffærno, som leknæ diæffiieleji, smordhe sik met beske mirra,

Ihy at met besken idhrwghæ ok ræt scrjptæmal ok bætri?tg dræps

diæffuelen ok bort æltes, som AugtistitiuA sigher: scviptæmal bort

ælter diæffueleji, ok oprifwe?- synden, ok ængen sak finder wuenen

lil at røgbaé tbech, om Ibu røgher Ihecb sælfwer, Met slikt offer 35

bør os at letæ Gulh, ok spøriæ først, hwar ba/is miskuyjd ær, ok xliii
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sighe met prophete«: o herræ Gnlh, liwar ær Ihin gamblæ mis-

ku7td? Tha swarær prophclew ok siglier: war llerræ ær nær

Ihem so/n- ha«nem pakallæ, kallom Ihy oppa hajtne««, ij sannende,

hwilkit the geræ som me^ Ihen wiliæ bedhes Giilz miskuwd, al

5 Ihe wiliæ aldrigh afflermeer syndæ. Hwilkit æy mangæ geræ,

forthy al the skodhæ æy hwa the æræ. Til hwilke p?ophelew

roper ok sigher: syndiighe siæl, oply (Ti Ihin eghen ok see, hwar

Ihu æsl nw nedher slaghin ij synden. Ok æy Ihænkkæ Ihe hwar

the skniæ waræ for sinæ synder, som ær ij hæluetes myrke ok

10 ewynnelik dedh ok diæfflæ slyglichet. Hwilkit Job foresaa ok

ræddes, ok lliy badh ha« til Giilh ok sagdhe: o hey-ræ Gulh , lat

mech nagræ sltuid lifue, at jak sknlæ grælæ ok syrghæ for mynæ

synder, fer æn jak skal ga aff werldenæ, ok at jak skulæ æy

aterwændes til myrke jordh, som ær hæluete, holdæ me^ dødzsins

15myrk, hwar dedzsins sktigge ær, ok ængen ræl skipilse. Thy at

ther ær alt ont til efTwerlop ok æwevdhelik sorgh ær ther inne-

XLiii* byggejide af pinnejjnæ ok diæfflæ om gangelsæ. Ok forthy, o

syndughæ mæ/tniskæ, omwænden edher til Gulh ok syndæ bælr-

ing, ok rædhis æy, hwar æy ær rædughæ, som ær ij een litten

20 lighemes Ihwingd ok æruedhe til syndæ affskrapilsæ. Ok thænken

Ihct som sajicte Velrus sigher: mædhen rætwis (man) skal næpe-

lighe helæs, hwre skal Iha wmilder ma» ok syndngher? synæs

wde«, jæfT ij hæluete, thy al ha« wiide æy bætræ sinæ synder.

Annæ/tlidh bør os speriæ, hwre Jhesu war setæ herræ

25 fatighe ok hardhæ liflnelh ær, Iha swaræs os at ha« nyfedder war

swcpter ij falighe klædher, ok lagdher ij Ihrangæ kroppæ. Ther

æfftej- war hajj, ij æruedhe, ij faslæ, ij bønæ, ok slandændæ,

wakande ok gangende, ok predighede, spot ok hadh Iholde, ok sit

lighemelighe oppehælde aff andræ Ihigde, ok swa fatiger ij jordhe-

30righe, at æn Iho at han war allæ thingæ skaparæ, Iha æghedhe

ha« sik ængtæ æller atlæ, ther hajt madæ sil howeth til boghe.

XLiv Spør framledhes met hælehe siæl ok sigh: o JheAii, hwar ligger

thu om middaghen? Iha swaræs, at hi\7t do om noons timæ oppa

korsset ij saræstæ wærk. Spør ok met apostlone: o mæslæræ,

35 hwar bygger thu om næternæ? tha swaræs: kommær ok seer, at

ha?j. (ær) fangen ij yrlægarden , ok spattæder ok hædder ok
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slaghen ij p;eslæ hoffdhinges hws, gabbadher ij Herodis hws,

flænder ok demder ij Pjlale hws, korsfæster ij Raluaris stadh, ok

jordhel ij yrlægardhen. Kommen Ihy ok seer stadhen hwar ha/t

war iagdher ok pinædher. ok bedher til Giith ij Ihen stadh, (her

hans foter slodhe. Thy sigher JeronimMs : skodher all wars 5

heleræ Jhe.sii Christi lilTneth fran ha/js fezslo ophafT ok til

korset oppa hwilkil ha« do. ok Ihii skalt æogtæ finnæ ij hayjs

liflhelh wde?t fatidom, pinæ ok slyng. Ok Ihy then som æy æl-

skær Guth for ha/js pinæ ok godhgerni/jgæ, han fordemes syrghe-

lighe. Ower hwilke war Hej-ræ kærdhæ ij sande Birghitle lO

ahørænde: the wændæ sik thes meor fra« mech, hwre uieghel

meer jak kalier Ihem. The ælskæ theræ wenær meer æn mech, xliv*

som ær w'e;iden ok kroppen. Ok thy skal then iridhiæ, som ær

diæffuele/( , taga Ihem ok aldrigh slæppæ them. Thennæ som nw

do haffdhe Ihry thing: heghfærdh, thy al ha/t klædde sik dyrlighe. 15

Annæ/t lidh lolTuædhes ha/t ad' sin snille. Thridbiætidh begdhe

ha/l sin wiliæ til alt [bet ha/t wilde ok ha/is ligheme tbæktis. Æn
hwat dugher ihet ha/ine//i nu, thy al for høghfærdhenæ ær ha/t

for mech so//i ruten krop ok wærst loktænde, ok fulder met

sarbulde. For mæ/miskæne loff ær ha/t glømder for mech ok 20

skal glemæs aff raæ/miske/t. For ha/ts kølz lustæ tha tagæ nu

madhkæ ha/zs krop ok diæfflæ ha/is siæl, ok skulæ pinæ hæ/inæ

for wde/t ændæ. See nw hwat wslæ mæ/tniskæ the ælskæ ok

hwat the geræ, hwar ære nn harts wener? hwar ær ha/ts godz ?

hwar ær hans æræ ok hedher? for all thessæ thing skal ha?* (nu) 25

haffue æwe/dhelighe skam. The toghe lilit som ær we/ldz hedher,

ok mistæ rneghe^ som ær æwerdhelighe glædhe. We ær Ihelighe

mænniskæ, at the waræ nagen time! Ok thy sper propheten ok xlv

sigher: hwar ære almughæns helTdhingæ, hwilke som sa/nman-

sankadhe sylff ok gull. oppa hwilkit mænnisken Irester, ok tha 30

ære the forgangelighe aff we/ldcne ok nedher fo(o)ræ til hæluetes,

ok andræ opstodhe ij theræ stadh. Ok sper prophelen ok sigher:

syndughe mæn, hwat skulæ ij geræ ij dedzsins ok ysældennæ

dagh S0//1 edher naikas daghlighe? æller til hwas hiælp skulæ ij

tha fly? æller hwar skulæ ij tha aterlatæ edhræ æræ? mæden so//» 35

scraieth ær : righedomæ dughe ængte ij hæmdenæ dagh , ok
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domæræMS wredhe spar ængen a domædagh, ok blidhkes afif

ængens ben, ok laker æy mæslæ gaffiiæ for theræs alerlesn so*«

doo ij dedhelighe synd ok wiliæ til al synde. Thy Iher lil at Ihu

mughe finnæ Giilh blidher ij sin dom, Iha letæ met kærlichel nu

5 hwar ha« ær, ok fin hannem nær thech sælffwer, Ihy al ha«

sigher: hwar twa æller Ihre ære sa/Hmansankadhe lil mit naffns

hedher met kærlichel, jak ær mil ijbland Ihem. Thy manær pro-

XLV* phetcn os ok sigher: nymcn hwar guthehk snille ær, hwar dygdh

ær, hwar wisdom ær lil al slyræ sik ræltelighe ij Gutz thiænist,

10 at Ihu sknlæ wilæ, hwar liffsins langlichet ær som ær ij hywime-

righe, hwar oghnæ liws ær ok fridh. Thy al sælfwer Jhesus

Christus sigher: hwilkeji mech Ihiænær ha?* skal fylghe mech, ok

hwar jak ær Iher sk.il my« ihiænæræ waræ. Thy sagdhe ha« til

Guth sin fadher for sinæ Ihiæneræ: o fadher, jak wil at hwar

15 jak ær, Iher waræ ok Ihe me^ mech, at Ihe skulæ see myw æræ

klarhet.

Thy Iher (lil) al wj wærdughe wordhæ at kommæ lil Gutz

æræfullæ åsyn, bør os swa liffiie at wj mughe liknæs Ihe Ihre

ko7jni«gæ, som scvtuel ær aff, at allæ koniwgæ giordhe synd

20 wde/t Dauid ok Ezechias ok Josias. Ok met Dauid, som Ihydher

starkar ij hånd ok astundelik ij åsyn, oflVæ Gulh reenlikx gull,

aff hwilkil scriuet ær: een man syntes ij linne« klædher ok

xLvi giorder met reenl gull om læ[7i]den. Linnæ ^klædit teknæ renlic-

hetz omgawgilse, ok lænden giordhæs met gull nar renlichet

25 borllhrængor wkyschel. Ok thy som scriuel ær: ængen Ihe thing

som wæghes, som ær gul ok a^jnær thelik, ære lige wærdughe

uelh alerhaldughe siæl. Thy sigher Christus til sin wælsignædhæ

modher Maria: thil hoffuel war swa som skinewde gull, thy at

thin reyjnæslæ jomfrudom hwilke« ij Ihech ær, ok thit alerhald aff

30 all wlofflik rerilsæ, som Ihæklæs ok skinæ ij mynæ åsyn met all

myugdom. Æn Ihy ær wær wkyschetz mænniskæ nedher tradher

reenlichelz gul som Ihræk, som scriuel ær: Behemol, som Ihydher

diwrlichet ok leknæ wkyscheelz mæwnisker, Ihe sla nedher vnder

sik gullet som ær renlichet. Ok thy skulæ Ihe nedher Iradhæs

35 lil hælueles, som scj-iuet ær: hwær wkyscz mænniskæ skal nedher

tradhæs aff diæfflenæ swa som Ihræk pa wægh. — Annæ?* tidh
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met Ezechia. som Ihydher wars He/ræ hiælp, skiilæ wj offra Guth

fatikdoms mirram, hwilken besk ær ok gemær wruten Ibe Ihijig

soiH hii7j met blandes. Swa gømer fatikdome?/ siælene helæ, æn xlvi*

(ha al hn/j ær besker at Iholæ. Thy sigher war He/ræ: sæle

ære tbe sohi andelighe ok sælfwiliænde ære fatike. thy al hyjnmc- 5

righes righe [het horæ Ihem lil. ok the hiælpæs af Giilh, Thy al

Jacob«.« aposio\ns sigher: Gulh wlwaldo falige mæ?* ij Ihessæ

werld. Ok som p?ophelc;j sigher: Guth halp falikæ afT falikdom.

Æn som scr/uet ær: hwilkc?i som Iroster oppa sinæ righedomæ,

hajj skal fallæ ij pinæ. — Thridiæ lidh met Josia. som Ihydher lo

ofl'er. skulom wj offra Gulh lydhnæ røgelse. Thy at swa som

rogelse opbær sik heghl, swa skiilæ wj gernæ lydhæ waræ formæn

til Gnlz hedher. Thy sigher Jeroyiimw*: rædz (hin formå« som

herræ, ælsk bannem som fadher. Tro alt Ihet at waræ hel-

sammelikil. Ihet hait biwdher thech. ok dem æy ha/js dom methæn 15

Ihil æmbile ær at lydhæ. ^^wilkit Guth giffue os at geræ! Ame/j.



IiEStiE BcukgjiBn rrfftrr trrtttenk kgji.

^^ hen tidh ihesns war tolff aræ, foor ha;^ met sine modhrr

i Maria ok met Joseph til ierasalem om høghtides dagh.

Ok tha høghtiden war wtdæ ok the skulde hemfaræ, tha ij

gin bleff ihestts ij ierusalem^ ok haws modher ok Joseph the

5 wiste the/ æy , thy at sidhiiæniæ war at rrnsn ginge sik ij

hop til høghtidh, ok qu/wnær sik, ok børn ij bland badhæ

hoppænæ. For thy thænktæ Maria, at ihes?is war met Joseph,

ok Joseph thænkte ihesifs vvaræ met Maria. Æn tha the

kow^me een dagxledh fran }evtisa\em, tha lette the æSier

10 \m?metn ij bland theræ frænder ok gra;2næ ok fufinæ hawne;;^

æy. Ok ginge thy ater ijgen til ievusalem ok lette æffte/"

ha.nne?n, ok fu/«iæ han æfter thre daghæ ij mønstert, ok

sat mit ij bland kæ;mefædhræ7«iæ, hørdhæ them ok spordhæ

them, ok allæ the so/w Imfinefn hørdhe vndradhæ oppa haws

15 swar ok wisdom. Tha sagdhe hans modher til hannem: o

søn, hwj giordhæ thii os swa, jak ok thin fadher lettom

æffte/" thech syrghænde. Ok ihesus swarædhæ sin modher:

hwi letten ij æffter mech? Hwat, æy wisten ij at mech tilhør

at omgå met the thing &o?n my?i fadher tilhøre? Sidhen foor

20 haw met them ok war them lydugher ok vndergiffuen. Ok

tedhe sin wisdom æffte;- thy som hawnem til waxte aldri//,

ok war fulder aff nadhe for Guth ok mæ;/nisken.
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I Ihessæ hælghe læst baffuæ wj mawgæ njtlelik Ihing lil xlvii*

kæjjnedom ok æffle?deme oppa jomt'rii Mariæ Gutz modhers

wæghnæ, ok mawg a hæ/mæ wælsignædhæ søns. Forsi met Ihy

at hw7i foor til Jerusalem om høghtidis dagh, hwar Gutz mønster

war, ok thy manes \vj gernæ soghe kirker ok hælghe mæ/tiiæ 5

stadhæ. For hwilkit Jhes?«s Christiis sigher: mit hiærtæ hexstæ

liisle ær at giffiie allæ Ihem, som seghe ok hedhræ mynæ hælghe

mæ/inc stadhæ ok hælghedomæ, æwerdhelik Ion æffter theræ tro

ok æruedhe som Ihem søghe. Thy sigher jo«ifrvv Maria aff een,

at han syndedhæ Ihræfaldelighe ij læliæ. Forst forthy at ha^t war 10

later at ga til kirke, annæjt lidh thy at han war later at røgte

sik aflat, thridiæ tidh at søghe hælghæ ma/tnæ stadhæ.

Annæ/itidh til at opfostræ ok læræ børn til Gutz Ihiænist ok

godhæ sidber, hwilkit os giffs at vnderstandæ ij thy at jo/nfrv

Maria haffdhe sin søtæ søn met sik lil Giilz mønster, amy«ncndis 15

hwre hwji guthelighe war opfostradb. Hwar aff hwn sælfT sigher:

jak ær wnderligbe gømd æmwæl ij wngdome?<, at jak lydde æy xlviii

nogher synd, ok thet war thy at Gutz kærlichel ok my^i fadbers

ok modbers gøme ok howiske upfødhæ, ok godhæ mæ7tniskæ

omgangelse. ok heet aslu?jden at wile Gulb, bliwæ stadhelighe 20

me^ mecb. Ok tby ær sc/<uel: hwilke/i som ælskær sin søn ha/t

lykler ha?jnem idhelighe, at ha« skulæ glædhes ij ylærslæ timen.

Ok Iben som læræ sin sen skal lofTwæs ok æræs ij ha?(nem.

Thridiætidb ij tby al Mariæ bleff ij bøghtiden til alt war fwl-

kommet. Tby manæs wj al fwlkowtiighe høræ alt Gutz æmbilæ 25

ok tidhægærdb ok æy bortgå æfTter diæffuelsins æggen. Swa som

sande Benediclus sa een diælTwel borldragbe aflflæ een vnger

mu/ik aff sinæ bønæ, ok thy slo ha/t mu/tken met lime ok

kørdbe fra« ba/tne/tt diæffuele/t, ok sidben gat ha/t quar slandit ij

Gutz Ihiænist. Swa borldragher diæfTuele/t ma?tgæ hwilke som 30

ængxlæs at stadhelighe sta een litlæ stuwd ij Gutz thiænist, ok

ængxlæs æy æller rædhæs at opnatæ mangæ wtallighe daghæ ij

ølfyllæ ok fanylelik we/ldz hughnet. AfT hwilke war He/ræ sigher: xlviii*

om Ihe skulæ faslæ ok wagæ, æller ij geen (haldæ) sit køt,

synæs the^ Ihem so//( the bæræ bly, om Ibe høræ smælik ord. 35

om the duæliæs ij renliffue, æller bønæ, [het synes them so//i

4*
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(he sottæ mællæn thorn gaddæ ok ængxlæs ij hwæriæ stund. Om
hwilke war Herraj sigher: we them, thy at the ginge fran mech,

ok we skal them woriihæ, Iha jnk sar fra?! them ok Ihe antiardhes

diæfflæ. Thy at som Bernard«« sigher: forthy at siælen, for

5 werldenæ ælskoghæ ok ketzsins lustæ forlot Gutz ælskoghæ, tha

skal hwn wswl forlatæs aff Gulh ok skal anwardes diæfflene ij

hæiuete ok skal pinæs æwerdhelighe,

Fiærdhæ ær, at wj skulæ fly almughens omgajtgeisæ, thy at

ij almughen tapædhe Maria Gutz sen ok sin sen, ok Zacheus fik

10 æy at see Gutz sen for almnghen. Ok thy sigher Bejnardi/«:

hwre skal jak finnæ Jhes«m ij bland mynæ uener ok frænder,

mædhen Maria fan æy ha?jne»i ij bland sinæ frænder ok kændæ

mæ»? Ok sigher Seneca: hwre meghef meræ folkit ær hwilkit

wj tilblandes, swa meghe^ meræ wadhæ ær os. Thy ær wstad-

XLix 15 ugher hwgh bortdraghænde fran werldzlighe omga/*geIsæ, at han

æy aff synden forwinnes. Thy manær os scripten ok sigher: thu

skalt æy lustes ij almughens omga?igelsæ. Ok war sanctus Jo-

hannes baplislæ halshuggen ij budhols samquæmd, ok Pharaonis

bakaræ ophængder, ok Amon, Dauidz konijigz sen, wor dræpin

20 alT sin brodher Absolone ij samquæind. Thy at ij ølfyllæ sam-

quæmd mistes Gutz nadhæ som tcknes me^ Johanne. Ok drink-

æræ ok frazzaræ the leknæ me/ bakaron, the forskulde at op-

hænges ij hæluetes galghæ. Ok wkyske mænniskær teknes met

Amon, hwilken sinæ syster waldtok ok smiltædhæ hænnæ jo/n-

25 frwdom, the forskuldæ Iher foræ æwerdhelik (pinæ).

Fæmtæ, at wj skulæ halTue aitidh war hiærte/js øghen til

Jhe«nm, nw mæden Mariæ tapadhe hannem, tha hwn sa æy

hannem me* lighemelik eghen. Thy ær os raskæræ (ij) wonum

at wi tapom ha^mem, ij thy at wi wændæ wart ammyne fran

30 han nem. Thy sigher Bernard?««: swa som ængen ær the stu?id ij

hwilke wj æy nytiom Gutz godhgeyni??gæ ok miskund, swa skal

ængte the* eghnæblik waræ , ij hwilke wj skulom æy halTue

xLix* hanne??t næruærande ij amynne. Thy sigher pyopheten: jak skal

fæstæ myn eghen ower Ihech. Thy ær scrtueth, at hwilke^t som

35 ær sin herræ atuaktol gømæræ, ha?i. skal æræs aff Giith. Thy

sigher Guth fadher til hwær waræ, the* som scriuet ær: gem
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lliennæ maHiien, myn sen JhesMm Christum. hwilkc?* som ær

badlie sander Guth ok man. Thy at tapær Ihii ha«, Iha skal

Ihin siæl ga ij pinæ for Ihe^ Ok ær scz-aiet: ij ære dedzsins

se/jner, the^ ær, at Ihe ære wærdhe at dø, hwilke æv gomde

edher he/ræ, koni/igen alT hy/nmerighe, hwilkejt wj afftæ tapæ. 5

Thy ær wær wj Ihænkæ, at hayi ær ij fylghe me^ os, Ihy al wj

siældcn ranzsagæ wart samwit gra«nelighe, meer aklæ wj werldz-

lighe fafænge ok prydhilse æn hannem. For hwilkit ba?t sigher:

jo«ifr\v æiler briidh gierne æy sin lighemes prydilse, æn mit folk

glemer mech om ma?igæ wtalighe daghe. Ok thy glemer ha/t lo

Ihem swa sohi p/opheten sigher: o Herræ, Ihu amy/jnes æy thcm

afTtermeer, ok Ihe ære borlæile a(T Ihine hånd. Thy siglicr Ber-

nardj/s os radh: ranzsagæ Ihit samwit vnet daghlighe skodhen, l

aUiaktæ hwre meghef Ihu thrifs ælle wanskæs ij godhæ, hwilke«

Ihu æst ij sedher ok aslu«dilsæ, hwre liger Guth æller wiiger, 15

hwre nær ælle fiærræn Ihu æst ha?(nem.

Siwndæ lidh manæs wj met Maria ædle/deme, nar wj haflfiie

tapet Jhesuaa for waræ synder at letæ syrghelighe æflter ha7tnem

thre daghe. Then førstæ dagh ær besker syndhe jdhrughe. Annær

ær ræt scriplæmal. Tbridiæ ær ful bætring. AlT thessæ thre 20

sagdhe war He/ræ sa«cta Birghilte: om mynæ wuener wMliæ fa

nadhe ok wenskap, tha skulæ tlie geræ thry Ihing: først ær at

the haffuæ anger ok idrughe aff allt hiærtæ , for thy at Ihe synd-

edhæ amot mech, sin skapæræ ok ijgenløsæræ. Annæt ær, at

the so-iple sik reenlighe ok idhkelighe ok myuglighe for sin 25

scj-tptæfadher, ok bældræ allæ sinæ synder ok gøræ fult for them

æffle/- sin sc/'jptæf;)dher(s) radh ok skællichet. Tha skal jak nalkes

them, ok diæffuelen skal flærkes Ihem. Thridiæ ær, at sidhen Ihe l*

hafTtiæ Ihe/tæ fulkommel, tha skiiiæ the tigæ myn lighemc vnet

gulhelichet ok fulkommen kærlichet. ok at haffue then williæ, al 30

aldrigh olTtermeer wiliæ synde, wde?« stadhelighe bliue ij godhe

alt lil lifsins ændæ. Aff thessæ thre daghæ ær scrtuet: wj skule

ga Ihrigge daghæ ledh ij ødhknenæ, sohi teknæ enlichet ok har(dh^

leffnet, ok at olTra war Guth idrwghæ ok scvtptæmal ok synde

bætring. Ok som scrtuet ær, at æffter Ihessæ thre daghæ skal 35

ku/tni;igen my«nes oppa (hil æmbile, so/« ær at thu halTwe/-
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bætraet thinæ synder, ok skal skipæ thech ij thin ferræ stadh,

so»i ær hywimerighe, til hwiikit mæ/misken war skapt, Æn them

som æy wiliæ bædræ sik ok leta Jhesum, aff them tha sigher

scrfpte/i: thre daghe ære, som ær ilzskeful thænkelse ok wnderlik

5 ordh ok syndelighe gerningæ, æffter hwilke Pharao, som teknæ

diæfiiele?!, skal afhugga thit boweth met dedhen ok ophængæ

Ihech ij bæluetes galigha, ok fughlæ, som teknæ diæfflæ. skiilæ

slitæ thit ket.

LI Attondælidh manæs wj til siæf æller saghniothetz æfflerdøme,

10 me^ thy at Maria laladhe lil sin søn blidhelighe ok sagdhe: søn,

hwj giordhæ thu os swa? Ok æy met hwas ordh æller bannæ,

som mangæ geræ, for hwiikit afftæ fara theræ hørti jllæ. For

hwiikit Paulus sigher: o ij bør«, lydhin edræ forældræ, fadher ok

modher, ij war He/ræ, Ihet ær, ij Ihet som til Gutz hedher

15 høræ, thy at ihet ær rætwist ok thækt Guth. Ok ij fædher, reten

æy edhræ sønnær til wredhe, wde?t opfoster Ihem ij guthelik

tyklen ok næfst.

Ny[en]dæ tidh manæs wj met Maria æfte^døme at gømæ

swa som hw« granlighe gomde all Gutz ordh. Swa skulæ wj

20 gøme Gutz ordh ij war hiærtæ. Thy at war Herræ sigher: sælæ

ære the som høræ Gutz (ordh) ok gøme them fulko/nmelighe met

godhæ gerni?igæ. Ok sigher Shesus: hwilken som gømer myn

kæ«nedom, ha« skal æy smaghæ æwerdhelik dødh, om ha?*, ful-

kowmer kæ«nedome?t met godhæ gerningæ, swa meghe^ som ha?i

LI* 25 formå. Thy at som Paul«« sigher: æy ære the som atenæst høræ

laghen raHwise hos Guth, wde?* loghsins gøræræ skulæ ræt-

wise gøræs.

Sawimæledh ij Ihessæ hælghe læsl liaffuæ wj ma?ig mærkelik

thing til kæ«nedom a Maria søns wæghnæ, war herræ Jhesu

30 CAriSti. Først ij thy at han haffdhe godher wiliæ ij barndome^t

at følghe sinæ modher til Gutz ok sin fadhers ok sil mønster.

Ok Ihy sigher ha?«, sælfwer: jak war næmit barn ok jak fik godhe

(wiliæ). Thy ær godher wiliæ os Ihorfftelik, for Ihy al allæ diæfflæ

formughe æy ij gen haldæ æller draghe then fra Guth, som sin

35 wiliæ wænder fulkommelighe lil Guth. Thy sigher Bernaråus:

hwilke« som godher wiliæ hafwe/-, han hafwey me^ sik alt Ihe^,
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som thorflelikit ær lil at leffue wæl. Ok godlier wiliæ ær (sua)

som æmpne aldræ godhæ thingæ. Thy ær forskulden ij wiliæn,

al forskiilde alT Guth swa megliei som thu wilt. Hwrc meghef

thin wiliæ \vo[x]ser til got, swa meghe^ woxser thin (for)skiilde;t ok

Ion, ok wde;t godiier wiliæ mat tim ængeledes hel wardhæ. Æn 5

met godher wiliæ tha mat thu ængeledes forfaræ. Thy sagdhe lii

Jhesj/.f til soHcle Birghilte aff een man. at all Ihen wiliæ som

ha/i halTdhæ at waræ ij synde/t ok aff syndenæ luslæ, tha ær

diæffuelsins wald swa ekt ij ha«nem, al æv læt ord ok æy huas

ordh ok hetilse ok hælueles ræddughe formå at aterhaldæ ha/tnem lo

aff ondæ, ok the^ ær wæl wærdugh, thy at mæde« ha?i haffdhe

allidh wiliæ at synde, æn Ihol (ha«) fulkommædhæ æy met ger-

ningen all sin ondæ wiliæ, tha skulde han wærdhskyldelighe an-

uardes diæfflenæ æwerdhelighe. Thy at mynzstæ synd ij hwilke«

mænniskc/t lustes ok bætræ æy, hwjt ær haHncMt offrel til for- 15

lapilse.

Annæt ij thy at ha« fanz ij Gutz mensler ok hordhe kænne

fædhernæ, ok spordhæ Ihem, ok galT os ælTtt!/(dome) at gernæ ga

til kirke ok horæ Gutz ordh. Thy sigher Johannes: eghelikil war

godher son først ga fil fadhers hws. Ok manær scrtpteyt os ok 20

sigher: forsmå æy sniællæ p/(.>stæ kungorelse ok omgak ij Iheræ

kæHnedom, Ihy at aff Ihem skalt thu nimme wisdom ok hwre thu lii*

mat llnnæ Gutli, hwilkc hoghfærdughe æy kuHuæ finnæ, forthy

at the lelæ (æy) æfter haHne»i me^ myugdom. Om hwilke ha«

sigher: hwre ku«næ ij Iro oppa meoh, hwilke so(« letæ ok 25

astu«de æræ jnbyrdhes, ok letæ æy the æræ som aff Guth ær.

Girughe fi«næ ha?(ne/« æy, thy at the letæ ij sinæ fæ hiordhæ,

the/ ær ij werldzlighe thinge gire ok omsorgh, ok the skulæ æy

fi«ne ha«ne«!, iher, thy at ha« ær bort fordher fran them. Ok-

so;« sc/tuet ær: æy finz ha« ij Iheræ land som sotelighe lefuæ 30

ij drwkkenskab ok wkyschet. For thy finz han ij JerHswlem, sowt

tekne ihet hiærtæ soy« fridh halder met Guth ij godhæ ge/ni«gæ.

Han finz ij mensterrel met guthelighe bonæ ij bland kæ«ne

fædhræwnæ for gulhelik kæ«nedom.

Thridiæ at han sagdhe sik, at ha« skulde waræ ij the thiwng 35

som hans fadher til hore. For hwilkit ha« sigher ij læstiwne:
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kaliet! æy fadher ij jordlierighe, thy at een ær edher fadher,

hwilkew som ij hymmerighe ær. Thy sigher Augustinus: lighem-

Liii elik fadher ær ælskende, Iho ær skappæren foræsætiænde ok

meer ælskænde. Nw forthy at een Giith ær allæ Ihingæ skapæræ

5 ok war genlesæræ, tha skulde hwær awnæn ælskæ swa som

^ brodher. For hwilkit pjopheti« sigher: hwat æy ær een aldræ

waræ fadher? hwat æy skapædhæ een Guth os? hwj forsmår tha

hwær sin brodher?

Fiærdhæ ær, at ha« war lydugher Maria ok Joseph, ok foor

10 han kæwnefædhrænæ ok foor met Ihem. Thy sigher Bernard««:

hwa skal æy biyghes at waræ een thrætten ij sin radh, mædhen

sælfT snillen Gutz søn forlot sil radh ok lydde andræ? æller hwa

skal astundæ at waræ forman, mæden Guth war vnderdan? For

hwilkit Be/nard«s sigher: hwre afflæ jak astu/tder at waræ forma?t,

15 swa offtæ akter jak at ga foræ my« Guth, ok sawnelighe wnder

star jak tha æy Ihe thing so«i Guth til heræ. Thy at atf ha^tnem

ær sc7tuet, at ha/t war Ihem Maria ok Joseph vndergifl'uen. Thy,

o mæ?iniskæ, om thu wiit æy fylghæ ma«z æffteydøme, æy waræ

Ihet thek w wærdughet æller thu»g( at fylghe Ihin skapæræ, hwilke/t

Liii*20sont inyugte sik ok war lydugher alt til dødhen.

Fæmlæ ær at swa som Gutz søn, ij hwilke« all snille ok

nadhæ ær æwerdhelighe, sigx tlirifues ij nadhe ok wisdom. æfle/-

thy hajtnem alder til wæxtæ, swa til bør os mæ/miskæ at thrifues

ij godhæ aff Ihe nadhæ Guth haffwer os giffuet. Som war Hærræ

25 sagdhc til sa«cle Birghitte: thu skalt blomstras ok frwkt gøræ aff

myn nadhæ, hwilken thech skal opfyllæ, at alt hywtmerighes hær-

skap skulæ glædes afT Ihet wins søtlichet, sohi jak skal gififue

thech. Thy sigher Paulws: Guth kallædhe mech me^ sinæ nadhe,

at ha/t skulde ij mech openbaræ sin søn, ok at jak skulde predige

30 alT ha?ine/ft for hedhnijjgene. Bedhiom thy alzualdugher Guth, at

hait giffue os sinæ nadhæ swa at nytiæ, at wj mughe me^ ha«nem

æwerdhelik hwgneth at fange! Amen.



:3HniTr sankgljcu æftn trtttænk hgli.

Jhestts kaliædes til bruUøpis, ok ha/^s kæwnæswenæ ok

Shesu modh^r, ok ther wanskædhis win, ok tha sagdlie

ihesu (modlipr) til sin søn: the hafue æy win, ihes?is swar-

ædhæ hæymæ: o q?//nnæ, æy haffw^/' jak the makt aff thech, liv

æn tho at thii æst myn modhér, aff hwilkit jak mughe gøræ 5

jærteknæ. Ok thæs ær ok æy æn tidh, før æn the gra;ilighæ

wetæ sin wanskylse. Nw for thy at ihesu inodhéT wiste

ha;/s wiliæ til at gøræ jærteknæ, tha sagdhe hw/^ til them

som thiæntæ: gørær alt th^t so/// ha// sigher edhé-r. Th^r

wara sat sæx watn kar aff sten, ij hwilke jødhænæ plæghedhe 10

thwa sik. 3hesus bødh at fyllæ thé-m mei watn, ok the fyltæ

th^m alstingx follæ. Ok ihesus sagdhe til th^m : øsen nw

ok skænke// the fræmstæ. Ok th^n tidh ha// haffdhe smagat

vatnit, so/// tha war omiiænt ij win ok wiste thet æy, at

watnit war omiiænt ij win, æn thiænærene so/// watnit haffdhe 15

øst wistæ th^^, tha kalladhe han brwdhgoma// ok sagdhe til

ha//ne///: hwær ma// plægher først giffiie got win ok sidhen

the wordhe druknæ, tha giffues th^m thet so/// wærræ ær,

æn thu gømde th^^ godhæ win alt til nw sist. Thetlæ

jærteknæ giordhe war Uerræ først ok ope//barædhe sin æræ. 20
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Mædh Ihy at JhesMs wilde æy alenæst lil brwllepis kommæ,

wdeji ok at gøræ Iher jærleknæ, ok ther ij gifTs os at vndcrslandæ,

at hionalogh ær Guth Ihækt, om the* ræltelighe haldz. Ok thy

LIV* sagdhe han sande Birghitte, at hwilke mæ?tnisker som af giilhelik

5 kærlichet ok aff gulhelik ræddughe samman(fø)ghes ij hionalogh til

at aflæ bern til Giitz Ihiænist, Ihe ære mit andelighe menster, ij

hwilke jak wil then thridiæ ij bygge. Æn nw ij thessæ timæ sohi

mæ/miskene sa»ima«føghes for siw Ihing , forst for ænlitis

fæghrind, annæ?itidh for righedomæ, thridiæ lidh wkyschet ok

10 whøueskæ glædhe, hwiikc« the gøræ ij Iheræ wkysche lustæ,

fiærdhæ thy at ther ær wener snmquæmd ok owej-matæ swalgh

ok dryk, fæmtæ thy at ther ær heghfærdh ij klædher ok kost ok

ij lek ok andræ fafængge Ihing, siætlæ for bern skuld, æy at the

skulæ opfoslræs lil Gutz hedher æller ij godhæ gerniwgæ, wde«

15 til righedom ok werldz hedher, siwndæ tidh sa/«ma/ikommæ the

for wkyschet skuld, ij h\vilke?i lustæ the ære swa som wskællik

diwr, thy at wkyschetz luslæ ær ij Iheræ hiærlæ ok æy myn

ælskoghe. Thy sa?/imanføghes thelighe \vde;t Gutz fadhers band

LV ok haws samhælde ok wde/t Ihen hælghe andz hiignædh, ok nar

20 the kommæ til sæng, tha gar my/t and gensten fran them, ok

wren diæffuelsins and naikæs them, thy al Ihe æy samma^ikommæ

wden for vkyschetz luslæ sak, ok ænglæ annæt halnes ther æller

thænkes. Tho ær my« misku?id me^ them, om the wændes lil

bætri?(g, thy al aff myn meklæ kærlik Iha insænder jak ij Iheræ

25 sambland Iiffuæ7tde siæl, skapadhæ afY mit wald, ok laler jak

stW7idom wordhæ, al aff ondæ forældræ fedes godhæ bern. Æn

Iho fotles afflæræ meer ondæ børn aff ondæ forældræ, thy al

theræ bern fylghe theræ forældræ synd ok onskap, swa meghe^

som the formughe, ok folde æn meer om Ihe^ Iholdes them aff

30 mil wald. Swadan hionalogh skulæ aldrigh see mil ænlile, wde«

the bætræ sik, Thy al ængon ær swa hardh synd at hw« æy

affskrapæs met idhrughe ok bælring. Thy ma wæl Ihelikil hionæ-

logh rædhes [het som Ihe hælghe sc/<pl sigher af een renlik ok

dygdhelighe q^innæ: hwn war anwardhlh siw mæ/( , hwær æffler

LV* 35 a/tnæ/i lil hionalogh, ok een diæffuel drap hwær Iheræ swa brat

soOT the ko/umæ ij sæng lil hæ/mæ. Ok Ihen tidh hw« awiltes
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for theif, Iha sagdhe hwn ij sina? benæ til war Herræ: o He/ræ

GiUh, thu uesl at jak aldrigh astu/idædhe ma«, ok jak gomde myn

siæl renæ af all ketz iustæ, jak lydde al taga man met thin

ræddiighe ok æy met ketzlustæ. Ok jak war wanlighe wwærdh-

ugh at tilfoghis thein æller the mcch. Thy at thu gomde 5

wanlighe mech lil een annæ/t ma;i. Wisselighe preuæs the at

haffnæ waret wwærdiighe til hæ;inæ hionælogh , hwilke^i, hwji

lydde at laga me^ Giitz kærlichei ok ræddughe, ok [Ihe] wanlighe

for ketzlustæ skuld. Ok Ihy fik diæfTnelen wald ower theni.

Hwilkit aff thy vndersta/jdes the^ so»t sc/iuet ær, at Guth sændæ 10

sin ængel til een ma?i som het Thobias ok bodh ha?meHi taghæ

the saj/unæ qwuinæ til hvvsfrwe. Han sagdhe: jak rædhes Ihet

som the siw mæn ær ovve/ga?«git for. Ængel sagdhe lil ha/mem:

jak skal le Ihech ower hwilke diæfTuele« halTwer wald, the soHt

swa lagha hionælogh, at Ihe wlelykke Guth aff theræ hwgh ok 15 lvi

hiærtæ ok wefues ij theræ w kyschetz Iustæ, swa som hæsstæ ok

mule, hwilke som æy hafTuæ skæl æller vndersta/tdelsæ. Om them

haffwer diæffuele/t makt ok wald, ok diæffuele?i far raakt ower

them som swa tagha hionalogh, som teknet ær ij scriptenne, som

swa sigx, al Zambrj søunær, som thydher beskt gørænde, ok 20

teknær diæffuele«, som ledher lil æwe/dhelighe beskelichet the

som ha/iS æggelsæ lydhæ, giordhæ brwiløpe met mekle høghfærdh

ok mangæ handæ lek, hwilke Jonalas, som thydher kommande

duffuæ, ok teknær Chrislum ok hans følghiæræ, drapo ok

sarghædhæ, ok tha omwændes brwllopit ij gral ok sangaræ røslen 25

ij taræ ok sorgh. Thy at Christj rætwisæ dræper the mæwniskær

som t'ølghe diæffuelsins æggilsom, ok wiliæ æy bætræ sik. Ok

Iha om wændes theræ werldzlighe glædes lek ok sang i æwerdh-

elik grat ok sorg, sojn scriuet ær: Ihe glædhis met lek ok

halde harpo, bombo, ok welh orgho liwdh, ok framledhæ sinæ 30

daghe ij lustelighe glædis leffnæth. Ok ij een pwnkt nedher fara

the til hælueles, them skænkær diæ(Tuele/t wærslæ ok beskestæ lvi*

win ij hæliiede. Aff hwilkit scrtuel ær: hæluetes dragæs galle

ær theræ win ok wiekelichet hwggormæ eter, Ihet driks hær søte-

lighe met syndælustæ, som sc^iiiet ær: Ihe^ ingar blidhelighe ok 35

skal bilæ ij ylærslæ lime« swa som huggorm, ok omkring giwtæ
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sil eter swa so/h wærstæ eter orm, hwilke« orma konning kallæs

ok teknæ diæfflænæ høffdhing, hwilke« wærste eter ij gen gælder

for syndæ lusle. Ok Ihy wænde Guth sik fran (hem ok lil

andeiikit hionalogh, hwar aff han siglier: jak skal omwændæ mech

Stil eet andeiikit hionalogh, hwilkit so//i Giilh til berdh at haffue

ine^ ren siæl.

Ther skiilæ a?tnær siw godhe thing fi7inæs, genwærdughæ

amot the ferræ siw ondæ. Først skal Iher æy nagher ligheme-

lighe fæghrind æller Itistelik syn astu?tdæs, wdeyi Giilz ælskoghe

10 ok syn atenæst. Annæ7i tidh ænglæ meer at haffuæ æller æghe,

wde« swa meghef som the mughæ oppeholdes aff ok leffiiæ lil

LVii theræ klædhe ok fødhæ til theræ uedherthorfft, æy lil owe/--

flodhelichel. Thridiætidh fly the fanyl ordh ok squalder. Fiærdhæ

tidh astii/idæ Ihe æy at see uener æller forældræ, (^wde«) iak ær

15 theræ ælskogkæ ok astundelsæ. Fæmtælidh astiiYide the at gømæ

myugdom jnnewlel ij sawiwiltet, ok wden til ij klædhæ bonædh ok

alhæfdhe. Siætlælidh haffuæ the wiiiæ til at aldrigh leffwe wkysc-

elighe. Siw?jdætidh l'odhe the Guth sø/tner ok døtt(]e}r met

godhæ omga;igelsæ ok æflterdøme met andclighe ordh ok kæ«ne-

20 dom. Thy skulæ the aldrigh skilis (ran mech hwar the sta, sitiæ

æller ga. Altidh ær jak thridiæ met them.

Framledhis ij læsti7tne mærkes jomfru Maria miskund ij Ihy

at hw7i badh sin søn skodhæ theræ vanskilse, thy al the haffdhæ

æy win. Ther aff sigher BernardMs: Mariæ ær miskundz modher,

25 hwiikejt som sagdhe til sin søn, Iha so?n, winnet uanskædhes ij

brwlløpet: o søn, the haffuæ æy win. Hwu warkunnædhæ theræ

biygdh ok vanskilsom swasom misku/«dzsom ok swa som aldræ

wælwiliæghestæ. Thy at hwat skulde framga aff mildhelzsins

Lvii* keldæ wde« mildhel? Hwat ær vndrænde al mildhelzsins jnælue

30 gilTuæ mildhel? Hæ/tnæ mildhel fa the som lydhæ Gulz budhordh,

swa som thessæ finge win som lydde hæ.«næ. Ok æffter hæ^tnæ

søns budh opfylles sæx watnkar aff sten me^ watn, hwilkit Gulz

søn omwænde ij win. Andelighe umwændis watn ij win, nar

synde jdrwghe ok grath for pine«næ ræddughe omuændes ij

35 gulhelik kærlichet. Swa at guthelichetz kærlichetz win gør mæ/t-

niskenæ hiærlæ glat. F(»r iuviikit Be/naruM* sigher: hwilke« som
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een lidh drikker l'ulkommelighe gulhelik kærlichetz smak, ha«

glædz ok vvordher blidher lil allæ godliæ gerni/igæ . hannem

wærkær ok kæ/mer Ihet æy, ok ærwer ok Ihrælis æv, ha^t for-

smas ok akler Ihet æy. Thessæ sæx watnkar, ij hwilke Jodhænæ.

fhuodhæ sik, teknæ sæx dygder. met hwilke siælen rensæs. Førslæ 5

ær ræt Iro rensændc vnderslandilscn aff wilelsæ ok vvanlro, so7n

scriuet ær: Giilh rensædhæ theræ hiærlæ met tronæ. Æn sohj

sotuet ær: \ve them so?« senderløstæ ære til Iruldom ok wantro

ij hiærtet, hwilke æy tro oppa Guth, Ihy skulæ Ihe æy wæriæs lviii

iilT ha/jnewi. — Annær ær sladughei hop rensænde astm/dilsen alT 10

we»ldz fikt. For hwilkit Paulws sigher: wj hafluæ starkaslæ hop,

hwilke som flym til at haldæ the^ hop som os ær foræsal. hwilkit

wj haffuæ swa som siælenæ ankaræ fast ok trygkt, thy al wj for-

iatom litit forga7jgenghe^ for Gutz skiild, ok jgen(taga) afT ha/jnem

slilh hu«dradhæ fait ok Iher met ewy^melighe/ liiff. Thy ær 15

scriuet: hwilke som rædhis Guth ok hopes oppa hanncm, ok ij

luslæ skal ha«s miskund kommæ edher. Thy sigher Paulj^« til

Thymolheum: biwdh thessæ werldzlighe righe mæn, at the æy

hopæ oppa wwissæ righedome, v/dcn oppa liffuænde Guth, hwilkeji

sum os all thing myiiglighe giffwer at nytiæ. Ok biwdh thera at 20

gøræ wæl ok righe wardhæ. ij godhæ gej-niwgæ ok raskelighe

gitTue, ok samma«Iæggæ sik godher grwndwftl ij kommæskulænde

we?ld, at the mughe gripæ æwerdhelikit liiff. — Thridiæ ær

renlek ok alerhald rensænde aff kølzsins vrenlichet. For hwilkit

Paulw« sigher: rensom os aff all kotzsins ok andæjjs (s)mittæ, 25 lviii*

fulkommænde hællighet ij Gutz ræddughe. Thy at som scriuet

ær : hwilke« som ælskær hiærte«s renlichet ha« skal haffuæ

hvmmerighes koniwg til wen. Thuært amot som Pauliis sigher:

ængen wkyschetz mæ7iniskæ æller nizsker, hwilke« liger ær aff

guthe thiænæræ, skal æy haffuæ arff ij Jhesu Chrisii Gutz søns 30

righe. — Fiærdhæ ær mildhet rensænde aff weridz gire ok niz-

skap. Thy at som scriuet ær: almosæn rensær synde« ok laler

siælenæ finnæ æwerdhelikit liiff, ok thy giffwer prophelen radh

ok sigher: Ihu riger ma«, aterløs thinæ synder met almoso ok

Ihin onskap, ij thy at thu gør misku7jd met fateghe mæ7iniskæ. 35

Thy at som scriu(e)t ær: hwilke« so*« (i)gentæpper sit øræ til
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fateghe mæ«niskæ roop, han skal ropæ ok skal æy heræs aff Guth,

ok hwilken som nedhstaddær bedher, then so/n, hans bøn for-

smår, hajt skal thola nedh. — Fæmtæ ær ræddughe rensænde

aff høghfærdh. Thy al sohj scrtuet ær: Gutz ræddughe borlæltcr

LIX 5 synde«, ok hwilke?« som wdew ræddughe ær gers æy rælwis.

Thy sjigdhe war Herræ lil s««cte Birghitle, at Gutz ræddughe ær

theif som juledher ij hymmerighe. Ok faliæ ma/jgæ ij synd ok sin

eghen dødh, thy at the kaslæ fra« sik gulhelik ræddughe ok

blygdhes at wedherga sinæ synder for een mæ«niskæ, ok fhe

10 blygdhes æy at (synde) for Guth. — Siættæ ær (Gutz) kærlichet

som forwinder allæ synder, afi hwilkit Cassiodor«« sigher: kær-

lichet ær syndenæ dødh, ok stridhænde mæns dygdh ok styrke,

ok Iheræ æræ som sigher winæ, ok kærlichet tilbinder Guth

siælenæ. Thy sigher Leo prt^^a: kærlichet samma/ibinder hwarn

15 stadh. For hwilkit Paul«« manær os ok sigher: haffwen kærlichet

owe?- all thiwg, hwilke^i som ær fulkomilsæ band, ok ængen godh

gerning ær Guth thæk wden kærlik. Thy sigher Gregorius: swa

som mangæ træsins grenæ wlga aff e«ne rot, swa fødhes ma«gæ

dygder aff (en) kærlik, ok æy [ . .
]
godhæ ge»i)i7tgæ gren nakræ

20 grenske, the? ær naget fulkommelighe gol, meif sik, wde« ha/t bliue

ij kærlichetz rot.

LIX* Æn mughe thessæ sæx watnkar teknæ andræ sæx dygdhæ.

Førstæ ær at hiælpæ faltighe , thy at sc7«uet ær: then offræ Gutli

som gør misku7(d met then falteghe, ok Guth skal alergældæ

25 ha7jnem hans uedherskipte. Æn hwilke som forsmå fatteghe ha«

gør wanhedher haws skappæræ. — Annær ær at forlatæ werldz

godz, for hwilkit C'A?/stus sigher: ængen formå at waræ my«

fulkomme/j- kæ«neswen, wde« han wedher sigher ok forlaler all

[het han haffwey. Thy ær sc/tuet: thu skalt forlatæ righedome

30 ok sama7tsanka dygder, forlatæ forga«gelek thing ok samawlæggæ

æwerdhelighe godh thing, forlatæ synlik thing ok sama«sanka

vsynlik thing, ok jak skal gifiue thech for køtzsins luslæ siæle«næ

glædhe, for we/ldenæ hugnadh hymmerighes hugnadh, for werld-

enæ hedher ænglæ hedher, for uener ok frænder syn Gutz syn,

35 for godz ok æghe mech siælffwer gifueræ ok skaparæ allæ thing,

— Thridiæ ær at jgenhaldæ lighemelighe synnen aff vloflik thing,
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iiiu/Mien aff moncdlier, bannæ, bakmal ok aiidræ wgulhelighe ordli,

eghenen, ok oronen alT wgdllielighe syn, ok liersl aff all whogske

Ihing. Thy al sum Gregonui, sigher: swa mcghel meer skjis

liwær fran Gulz ælskoglie, liwrc ineglit'< nicer ha« Iiislæs ij nagræ lx

ihesse ni-clhie weyldzsins thing. uk thy radher Pauli/*: swa som 5

ij iVamb(j)udhen cdhræ lemme at thiænæ vrenlichet ok ondhskap,

swa frambiudhen them nu til al thiænæ rætwisæ ij hælighet. Swa

giordhæ Ihe som sc/niet ær aff: Ihe syndcrbruto sin wainkar,

the^ ær at Ihe jgenhiolde sinæ lighemelighe syn aff all wlofflik

thing. — Fiærdhæ ær at haffuæ al sin wiliæ til Gulz ælskoghe, 10

som G/-ego/'<«s sigher: the siæl sum met ælskoghe tilfoghes sin

brudhgominæ JhttAifm Ch/tstj/m, hw« tagær ængen thessæ we/ldz

hugnædh, wdon astuwder met sit jnnærstæ hiærtæ til ha/tnem som

hw« ælskær, ok ledh ær ihein ligheme«s helbrygdhæ, som genom-

sUujgen ær aff guthelik ælskoghe sar. — Fæmtæ ær at grætæ for 15

waræ synder, for hwilkil os sigx ij the hælghæ sc/jpt, at wj

skulæ met wtgutnæ taræ bedhes syndæ forlatelsæ aff Gulh, ok

sighe ha/tnem grætæ?(dæ ok bcdiæ hayniem, at han gorc niisku/id

met os æffler sin wiliæ. — Siæltæ ær at tholæuiodholighe Iholæ

genuærdugh thing, Thy at som Cassiodor«« sigher: tholæmodh 20 lx*

winder all genuærdugh Ihing, æy mot stridher, wde?j thol them,

æv molkorær, wde?< Ihakkar Guth, hwji aff thuor all smillæ aff

siælenæ ænlite, ok ater andwordher hæ/inæ Guth liwsæ ok renæ.

Ok sigher Giegoriua: alll ihet got wj gere, Ihe? ær ængtæ wært

wde/( wj tholom tholæmodhelighe genuærdughe thing met Ch?-«sto, 25

met hwilke« wj skulæ slyræ ok. radhæ met ha;<nem ij hymmerighc,

hwilkit os eiffuæ then samme Jho*««! Amevt.



€jira tjiriMte Bankgjira At inWmh kglj.

^P h<?n tidh ihesus haffdhe nedh^r farit aff {hiergel), tha

H kom een spitælsker man ok fiæl a knæ for ihesnm ok

sagdhe: o He/Tse, thu format at gøræ mech hel ok ren om
Ihu wilt! Shesi/s sagdhe: jak wil at thu rensis. Ok fram-

5 rakte sin hånd ok togh oppa hawnew? ok genstæn wordh ha^z

ren, ok lækter af spitælske sotten. Ok ihes?(s sagdhe til

hawnew: waktæ at thu sigh ihet ængen. I hwilke os giffs

at vnderstandæ, at wi skulæ æv bedhes mæ/miskene loff for

waræ godh gern\ngæ. Wde?i gak, sagdhe ihesus til hannem

CXI 10 soT/i spitælsker haffdhe waret, ok te thech pré'stenæ ok offræ

ihet offer som Moyses bødh th^'m offra sow rensædes aff

spitælske sot, them til wi(t)ne, at the wite at jak rensadhe

thech aff spitælske sot.

Æn th^n tidh ihesus kom in ij then stadhew sow het

15 Capharnauw, gik een høflfdhing til ihesus ok badh hannem

ok sagdhe: O Uerræ, my?i pilt Ugger ij mit hws nuwmin ok

bort aff ha?me?n taghew all ligheme/«s mak(t) ok ha?^ pines

illæ. ihesus sagdhe til hatmetn: jak skal kow^mæ ok gøræ.

ha?me?}i hel. Høffdhingen swaradhe: o Berræ, jak ær æv

20 wærdugher at thu ingawger ij mit hws, wdew sig atenæst

met eet ordh, at myn pilt skal hel wordhæ. Thy at jak ær

waldughé'r ma?i ok haffw^/* riddæræ vnder mech , ok jak

sigher til een: gak! ok han gar, ok til annæn: kom! ok haw

ko/wmær, ok jak sighf'r til mynæ thiænæræ: gør the/! ok



Tredie Søndag efter Helligtrekonger-Dag. 65

ha« gør ihet. Som ha// wilde sighe: mædhen mynæ thiæn-

æræ lydhæ mech, jak &o?n ma/2 ær, meghet hælder wordh^r

all thing æfter thin wiliæ ok budh, thu so;/? guth æst. Ok

3hesus hørdhæ ihet^ ok sagdhæ: æy fan jak swa storæ tro lxi*

almæ/znelighe ij Isr«é'ls almughe so/// ij th^nnæ høffdhing. ^

Thy sigher jak edhpr, at ma/zgæ skiilæ ko///mæ østæn ok

wæstæn aff hedhenskapen, ok hwilæs ok hugnæs m^^ Abra-

ham ok Ysaac ok Jacob ij hy///merighe. Ok rigesins sø/mær,

so/// ære Jødhæne, the skulæ wtkastæs ij yt^rstæ myrket.

Thpr skal wordhæ gradh ok ta//na gnizslan. Sidhen sagdhe lo

ihesus til høffdhingen: gak, ok thech skal wordhæ som thu

trodhæ!

Thessæ hælghæ læst sigher særdeles aff thry Ihing. Ferst 15

aff spilælske majizsins ysald ok krankdom. Annæ« tidh afi"

wanføræ piltsins vanmakt ok pinæ. Tbridiæ tidh af hefdhingens

myukdom som badh for sin siwghe pilt. Ferst ær mærkændæ,

at thennæ spilælskæ teknæ syndugiiæ mæjmiskæ smittædliæ aff siw

dedhelighe synder, for siw thing so?« spitælske haffwa. Forst ær 20

thrutmaji ij køtit, met hwilke høghfærdhen teknæs. Aff hwilke

scjtuet ær ok sigx: hoghfærdhughæ, ij wordhæ geniiærdughe

Gutz budh, ok thrulmænde aff heghfærdh, opforren oppa bærghet,

som teknæ werldz hedher ok wald. Swa thrutmadhæ Ozias lxii

konniwg, aff hwilkeyj. sc/tuet ær, at hajis hiærtæ oplyptes met 25

heghfærdh til ha^js dedh, ok ha?t glomde sin Gulh, ok wilde goræ

preslæ æmbitæ, hwilket ha«nem æy bwrdhe, ok ginsien opran

spilælske sot ij ha^is ænlite ok ha» bleff spitælsker til sin dedh.

For hwilke sak hati war wlkastcr aff Gulz hws. Swa wlkaslæs

allæ Ihe aff hymmerighe som do met heghfærdh. — Annæ?* onl 30

the spilælske haffuæ ær, at al wælzsken ær rwten ij them, hwilkil

awndenæ teknæ, aff hwilke« scy-tuct ær: awnden ær benæ/^næ

rele, thy at hww fortaker gernijigene all andclik slyrk, swa at

the ængtæ diighe til æwerdhelik løn. Aff hænnæ smittædhes

Joab, thy at han drap Abncr for awnd skuld, for hwilkit hannem 35

sagdhes, al aldrigh skulde spilælske sot wanskes aff ha/ts hws,

5
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ok fuldkorønædhes ij hannem Ihet scriuet ær: hvilken som dræper

met swærdh wde« rætten dom, hannem til ber at dræpæs met

swærdh, Swa wordh ok ha^t dræpin. Thy at som scriuet ær:

awnden dræper met æwejdheligen dødh then som lilin ær, the*

LXii* 5ger^ then som ængin kærlik haffwer til Guth æller sin jæmcristin.

— Thridiæ ær brønæ ij ænlite, met hwiike wreden teknæs. Aff

thennæ bronnæ bran then spitælske Symeon, som wredes aff Ihy

at Jhesus werdughædes at halnes aff Maria Magdalenæ ok forlatæ

hæ?tnæ allæ sinæ synder. Thy at wredhen giter ænge godh ger-

1^ ningæ set wde«. drewilse, for hwiikit wredher man sigher, som

scriuet ær: mit øghæ ær dreft ij wredhe, ok my?* siæl ok myn

qwidh, thy at wredhen fordærffwer afftæ badhæ siæl ok ligheme,

som scriuet ær: wredhe dræper folskæ»t daræ, ok awnd ok

wredhe mynzsker rolighe daghæ ij thesse werld ok andræ. Swa
15 rente Antiochws, af hwilken scriuet ær: at han oplyftis ij wredhe

mot Gutz folk, for hwiikit Guth slo hannem met wlægelighe

plaghæ, swa at madhkæ wlfluta aff ha«s ligheme, ok wtflulæ

hfuænde aff hans ketz sar ok wærk, swa at alt haws hærskap

thyngdis aff ha«s rwtnæ lokt, ok swa do han met een onder

20 dødh. — Fiærdhæ ær, at spitælsker ær thwnger ij lighemen,

Lxiii mg^ hwiike lætiæ til Gutz thiænist teknes. Aff hwiike the fyre

spitælske som lagho sultne wta/i- Samarie port, ok stalæ sik mat

omsidhe , the^ teknæs thy, at nar latæ ydhis æy al æruedhæ sik

til fødhe, tha stiælæ the afftæ, ok wordhæ ophængde. The sighis

25 at waræ fyre, thy at fyre ond thing fylgher lætiæ , som ær ledhæ

til godhæ gerni/tgæ, wstadugher hugh, ond ok vren astu^dilse,

hwiike?* lalz manz siæl dræpæ, ok timæ^ts vnytelek opnøtelse.

Thy ær scriuet, at lætiæ kændæ latæ mænniskæ meghen onskap,

thy at nar the gøræ ængtæ got, tha rører diæffuele;«- them til

^^ meghet ont, ok mæst met drukkenskap ok vkyschel, ok vquæm-

melik ordh. Mot hwiike Jero«i»m« sigher: gør altidh noget got,

at diæffuele?«. skal æy finnæ thech later ok fafænger. — Fæmlæ ær,

at spitælsker brænder aff ydhkelik thørst, i hwiike we/ldzlik golz

gire teknæs. Aff then Ihørsten bran Jezi , hwiike?* som silff ok

35 dyr klædhe tok amot Helisej prophetæ wiliæ, hwiike« han thiæntæ,

LXIII* aff Naaman hwilken Heliseus haffdhe wist, hwre han skulde botb
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fa aff spitælske sot, som han war qwiler aff, ok thy sagdhe pro-

phete« til Iben sammæ Jezi: thu lokt silff ok klædhe til at kepæ

Ihech gotz ok thiænistæ folk, ok Ihy skal Naama«s spitælske sot

fæsstes welh thech ok thinæ afffodhe æwe?dhelighe , ok swa

wtgik Jezi fran prophete/t. Jezj affkommæ (ære) allæ godz girughe, 5

hwilke swa ledhe ære for Giith ok køræs fran hannenj, swa som

Ihennæ kerdhes fran propheten. Thy sigher Augustimis : girogher,

thu haflwer gul ok silff ok offwrct godz, ok girnes æ meer ok

meer. Thu æst fulder me^ vætzskæ, ok tho Ihersler tech, righe-

domæ ær thin sot, ok thy som scriuet ær: hwilke/j, som sammajt- 10

sanka werlds godz me^ lyghne?tnæ liingo æller nogræ wrætwisæ

akt ok fwnd, ha/i ær fanyter ok wde?i guthelik kæriichetz hiærtæ,

ok gørs feter til dødzsins snaræ. Thy at swa so»i bonden gør

feder Iben oxa æller galt som ban wil dræpæ, swa gør diæffuele«

tbem som hans æggilsæ fylghe met werldz godz, til thes at diæffuele« 15

giffs makt aff Gulh, thy at the wiliæ æy bælræ sik, ok dragbæ

them til æwerdhelik dodh. — Siætlæ ær, at spitælske mænniske i

ondæ loter jllæ, i hwilke?i wkyscbet leknæs, ok me^ tbennæ

mærkes, som læstin sigher aff ijdagb, hwilken æy næffnes, thy at

. wkyschelz mæ^misker ære æy werdughæ at næffnes aff rene 20

jomfrudomsins søn Jhesum Christum^ hwilke ba?t sigher, at the

skulæ waræ ij mæstæ drøwilsaj, wde?t. the haffuæ jdrugbæ ok

gøræ bælring for sinæ synder. Thy sigher Jeionimtis: wkyschetz

lustæ ær hæluetes eld, bwilke/iS weterquægelse øwe?flølbecbet ær.

Hwilke« lugbe bøghfærdhen ær. Hwilke gnistæ ond ok wkyschc 25

samtalæn ær. Hwilke?* rek wanfrægdb ær. Hwilken askæ

æwe7dbelik faligdom ær. Hvilke« ændælikt hæluete ær. — Siwndæ

ær, at spitælske haffuæ beter kladhæ, bwilkcyt saar swidbe fylgber

æffte?'. The/ tekne drwkkenskap, aff hwilke« scriuet ær, at ha«

jngar blidliclighe ok biter ij yterstæ timæ som bwgorm, ok om- 30

kring giwter sit eter swa som wærsfæ eter orm. Thy sigher

Augusiinus ok radher at fly drukkenskab swa som eter, at ha«

skal æy rænæ thech aff godhæ dygder, ok gøræ thech naknæn

for Gulh. Rætwise Noe drukken war blyghelighe næktæder, ok i

Loth hwilke« ænglænæ wtledde fra« syndughe, the som swnko 35

nedher til hæluetes, ha« drak sik drwkken ok afflædhe barn met

5*
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badhæ sinæ delter. Thy sigher Basiliws, at drukkenskap ær

openbaræstæ diæffuel, ok tnawge ære gripne aff diæffllæ for druk-

kejiskap. Thy sigher Gregorm«: opswælghænde hælueles lughe

ok opbrænne them hwilke ketlighe drwkkenskap ok vkyschet

5 lustæ smitter, ok thef som luste ær som eet eghnæblik, ok Ihet

som pinæ ær æwerdhelik, ok thy wlkastæs aliæ thehghe som nw

ær sakt aff wtaff hymmerighe, som scHuet ær, at war Herræ

sigher: wtkaster hwær een spilælsker aff hymmerighe. Thy giffwer

Paulws radh ok sigher: ij skulæ æy drwkne wordhæ aff win æljer

10 andræ starkæ dryke, ij hwilkeji wkyschet ær, vde/t opfyllins met

then hælghe andæ ok taiande mæliæn edher ij andeUk loff ok

sang, tha siongen war Herræ ij edher hiærtæ.

Annæ^ttidh sigx ij læstenne aff wanferæ pillten, aff hwilke«

Ihry thing sighes. Ferst at han ligger, ok ij thy teknes han welh

Lxv 15 wkysche mæwniskæ ok drankaræ, hwilke som liggæ ok selæs ij

sin wqwæmmelighe lustæ swa som swin ij thræk putz. Hwilke

prophetejt likner weth wskællik diwr ok sigher: neten æller

.

diwren rutnædhæ æller fulnædbæ ij sin thræk. Thy sigher Gre-

gorius: tha riitnæ nøten ok fulnæ ij sin thræk, nar vkyschetz

20 mæwnisker ændæ sit lifnelh ij vkyschel. Swa selædes Holofernes,

aff hwilke« scriuet ær, at ha« lot kallæ eene quiwnæ til sik ij

the akt, at ha;* wilde synde met hæwnæ, ok la ij sinæ siæng,

seffdher aff meghen drnkke/tskap. Ok the samme qiii/tnæn drap

hannem ok gik swa wsmitlædh fran hannem. Thy ær scrtuet, at

25 ketlustæn nedherkastadhæ mangæ sarghædhæ met synden, ok

starkaslæ mæn ære dræpnæ aff hannem andelighe ok lighemelighe.

— Annæ/i tidh sigx aff hannem, at han war wanfør ij allæ sinæ

lemmer, ok ther met mærkes lata mænniskær, som sik æy wiliæ

røræ til ængæ godhæ gerni/tgæ. For hwilkit DernardM* sigher:

30 o herræ Guth, næpelighe ær nagher hwilken som wil vtrenæ,

hwre meghef han formå at geræ til thinæ thiænislæ, wj æruæ

LXV* sey thy lilit, at wj formugom æy meer for waræ lætis sidhuæniæ

ok kræselighe fedhe, lætin ær allæ ondæ thankæ ok freslilsæ

draffs keldæ, ok thy skal Gutz thiænislæ man aldrigh waræ fafængher

35 wden framgange, altidh ij nakræ godhæ gerniwgæ. — Thridiæ

tidh sigx aff thenne siwkæ, at han pinedhis jllæ. I hwilke
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teknesgirughæ, affhwilken siwkdom Salomon sigher: wærslæsiwkdom

ær, hwilke/* jak sa vnde[r] solenne, ok Ihet ære rigbedomæ gømde

(lil) sins herræ ond lliing, thy at Ibe forfaræ ij wærstæ thwingd

ok pinæ. The sa/nma/tsankæs met æruedhe, ok gømes met ræd-

diighæ, ok mistes met sorgh, ok thy hwilke« som ælskær righe- 5

domæ, han skal æy taghæ frukt ælle gagn aff them. — Thridiæ

lidh giffs os ij Ihessæ hælghe læst myugdoms æfte/demæ. Ferst

ij war Herre, ij thy at haj» sagdhe sik skulæ kommæ ok helæ

heffdhingæws swen, hwilkit som annær ewangilistæ sigher, thy

wilde han æy sekiæ koni//gxsins swen, at han skulde æy syoæs 10

at hedhræ righedomene, ok forsmå fatugdome^i.

Framledhcs aff Ihennæ hefdhing, som badh for sin swen, lxvi

tha haffuæ wj thry thing til æfterdeme. Først ij myiigdom, ij Ihet

at ba»t sagdhe sik at waræ v we/dugher at Jhesus skulde ingaa ij

hans hws. Thy som Augustinus sigher : aff thy at ha« sagdhe sik 15

wwey-dugber, tha wordh ha« wærdugher, ok aff Iby at han

reknædhæ sik wwe/ dugher at tagha Jhesum til sit hws, tha

wordh han werdugher at intaghes ij Gutz righe. Thy sigher

CassiodorMs: myugdom forskulder at kærlichet skal giffues, thy

at myugdom giffwer Guth sinæ nadbæ, ok som Gregorms sigher: 20

myugdom ær allæ godhæ dygdhæ gømæ, ok hwilke/i samma«-

sankær dygder wde« myugdom, han ær swa som tben ma^t som

muld wtbær ij wædher. — Annæn tidh giffs os at vnderstandæ

thennæ høffdhingæs troo mykilichet ij thy at han Irodhe at

Jhe««m formattæ at giffuæ siwgæ swenen helbrygdhÆ me^ sin 25

ordh, ok thy sagdhe Jhesus til bannem: thech skal wordhæ swa

som Ihu trodbe, ok ginsten wordh piltin helbrygdhæ. Thy sigher

war Herræ, at all thing ære møghelighe them som ræltelighe tro,

ok all the thing som ij bedhes ij guthelighe bønæ, tror stadhe- lxvi*

lighe oppa Gulh ok ij skulæ taghæ. Æn wåen rætlæ tro ær 30

vmeghelikit at nagher thækkes Gulh, som Paulus sigher.

Thridiæ tidh tees os ij læstennc, at wj skulæ haffue miskund

met waræ vnderdanæ, ij Ihy at ha« badh for sin swen, fulkom-

nædhæ the^ screpten radher, ok sigher: sinnegher ok rætwis

swen ha7t waræ tech swa som thin siæl, giff han ij frælse, lat 35

hannem æy faltugher fran Ihech. Ok æn: om Ihu haffwer tro
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swen, han waræ thech som Ihin siæl, ok gør weth hannem. swa

som thin brodher. Æn mangæ ære the Ihet æy aktæ, v/den

halnæ jllæ sinæ thiænæræ. Ilwilke Jacob«* aipøsto\us sigher:

5 edhræ æruedhes niæ«niskæ len, hwilke som yrkte ok skaræ edher

gærdhe ok ære swikne aff edher, ij thy at the fingæ æy sin

æruedhis len, thy ropæ the, ok theræ rop jngik ij alzwalduger

Gutz eron. Thy sigher war Herræ hær amot, at thj« æruedhe

ma/tz len skal æy bliwæ nær thech morghen dagh. Thy bør

Lxvii 10 hwær een at fulkommælighe lønæ sit æruedhes folk theræ æruedhe

ok granlighe aluaklæ theræ liffneth, at the æy synde hardheiighe

mot Guth. Thy at som Paulus sigher, at æy atenæst the, sowi

ondh ok syndhelik thing geræ, ære werdughe dødhen, -wden

æmuæl the som samthøkke ok til føyghes them som syndelik

15 thing gøræ. Ok thy bødh Christus sande Birghitte, at hwn.

skulde sighe een waldugher man, at han skulde atwaktelighe

skodhæ sinæ thiænæræ leffneth ok rættæ theræ sidher ok manæ

them at fly synd ok last, ok nentmæ at ælskæ Guth ofl'wer all

thing. Hwilken som loff ok hedher ok æræ wordhæ æwerdhe-

20 lighe! Amen.



jFiirrMjj rankglit irftrr tnrttrnh hngli.

å hesus foor ij eet skip ok haws kæ;meswene folde hawnew,

^ ok meghin storm ^vordh ij haffuet, swa at skipit fyltis ok

slos aff bylgher, ok ihes//s soff ij skipit. tia.ns kæwneswenæ

opuakte ha^?new ok sagdhe : o Eerræ, hiælp os, thy at wj

forgå, Viden wj fa thinæ hiælp. 3hesi/s awite thérn, at the ^

haffdhe litlæ tro mædhen the ræddes, ok stodh op ok bødh

haffuet ok wæthret spæges, ok gensten wordh lunåh ok æy
rørdes nagh^r bylghe, swa at the thef sagha the sagdhe: o

hwre mækdugher thpnnæ ær, mædhen haffuet ok wædheret

lydhæ hanneml
,

lo

Lxvn*

I thessæ hælghe læst mærke(s) sennærlighe thry thing. Ferst

at Jhesu kæ/ineswenæ ginge in ij skipil me^ hajtnem, ij liwilke os

giffs wnderslandæ, at the ære sannæ Jhesu kæ^meswenæ, som

redhebone ære at fylghe lia?inem (ij) drewiisæ. Til hwilke han

skal sighe æfter theræ dedh: ij ære the som bliffue met mech ij 15

m\7i frestilse. ok jak skipær edher swa som my« fadher skipedhe

mech righe, at ij skulæ ætæ oh drikke wedher mit bordh ij mit

righe, ok thy hwilken som wil kommæ æftej- mech, nege sik,

som ær sin syndelighe wiliæ ok lustæ, ok tagæ sit kors, ihet ær

hardhæ plikt ok plaghe til sinæ syndæ bætring. ok følge mech ij 20

kærl(i)k ok rayugdom, ij renlek ok faltugdom ok andræ dydher.

Thy at som scriuel ær: raeghen æræ ær at fylghe war Herræ. Lxvm

Æn aff Ihem som æy ære sannæ Christ] kæ«neswenæ, ær
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scrtuet, at Ihe aterginge til ryggæ ok gingæ æy me^ hanne/w.

Thy at som scjtuet aer: Ihe tro enæ stu/td ok ij frestilsænnæ

limæ bortgå tbe fran Gulh, ok Ihy sigher han til theoi: swa som

Ihe forlalæ mech ok bortginge æfter andræ gulhe, som ær høgh-

5 færdh, werldz godz, gire, wkyschet ok drukkewskap, ok thiænlæ

them ok dyrkædhe Ihem ok forlotæ mech, ok gømde æy myn legh,

wde» hwær een gar æfter sit ondæ hiærtæ ondskap, at ha?* skiilæ

æy høræ mech, ok thy skal jak edher bortkastæ aff thessæ

weddenæ ij the jordh, som ij æy nw witæ, som ær hæluetes

lOjordh, som hold ær met æwerdhelik dødz myrk ok ysæld, ok

ther skulæ ij thiænæ andræ gulhæ som ære diæfflænæ, ok pines

aff them. Hwilke æy skulæ giffuæ edher hvilæ ælier roo aff pinæ

dagh æller nat,

Annæt ær, at meghen storm wordh ij haffuet, ther til at

15 Jhesu kæwneswenæ skulde bedhes hans misku/td ok see ha?ts

wald, ok thy sigher Gregortus: the ondæ Ihing som os hær
'* thrængæ nødhæ os at (bedhiæ) til Gulh. Æn ij thy at JheA/ts

soff, gaff han os at vnderstandæ at haffuæ san mandoms natwr,

ok ij thy at ha?* bødh oflwer haffuet ok wædheret, ok the lydde

20 bannem, tha tedhe han sit guthelighe wald, som Origenes sigher,

ok CWsostomas sigher, at sømffnen tethe Jhe^um at waræ san-

næn man, ok haffsins spaklichet san Guth, j thy at han lot sinæ

kænneswenæ dreffues ok tho æy forfaræ, tha fulkomnadhe han

ihet han sigher ij scrtptewne af sinæ thiænæræ: ha?* hopædhæ

25 oppa mech ok jak skal frælsæ ha/jnem, thy at ha?* kændæ mit

naffn , ha?» ropædhæ til mech ok jak skal høræ ha/tnem, jak ær

aiet ha?tnem ij drøwilsæ , ok jak skal wæriæ ha?*nem ok

æræ haj*ne?ft. Æn thy ær wær ma?jgæ trøstæ æy æller hopæ

oppa Guth wde»* oppa we?ldenæ ok hæ?tne righedome , til

30 hwilke war Herræ sigher: forlhy at thu haffdhe trøst ij tbinæ

murwærnæ, aff hwilke mæ?tniske?* høghfærdhes, ok ijlhit lig-

giænde fææ, thy skalt thu takas aff diæffuele?* ok somlighe

trøstæ a sin wænlik ok thy leffue the skørlighe. Hwilke war

35 Herræ sigher: thu haffdhe trøst ij Ihin wænlik ok fæghrind ok

leffdhe skørlighe ok frambødh thin vkyschet hwær then som fram-

foor, at thu skulde ha/*s ælle hæ/tnæ waræ.
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Tridiæ lidh mærkes, at Jhesus lægdhe hafsins storm for

aposlla;inæ ben, hwilke lliry thing giordhe , forst at tlic ginge til

Jhesitm, opwaklæ ha/jne/n ok badhæ ha/t hiælpæ sik. Swa skulæ

ok Wj ga til ha/inem, me^ rællæ tro ok rent sa/«wit, som Paulus

radher: ga«gom til Guth me^ sant hiærtæ ok fulkoHtme;* tro ok 5

me^ rensændæ hiærlæ aff ondæ sanjwit, ok ij thuaghen ligheme

met rent waln, som. tekne renlichel, ok gawgom swa a\et fullæ

trøst til hayts nadhce sæte, al wj skulæ fa miskund ok fi[/t]næ nadhæ

ij qvæwmelik timæ. Hwilkit han æy giordhe so«i sc»<uet ær aff:

Ihu gikt jlzskelighe til Gulh. ok thit hiærtæ ær fult met swiklichet, lO

ok Ihy dræpæ theliighe mænniskæ theræ siælæ som scrai(e)t ær

aff: mæ«niskeH dræper sin siæl met sin jlzske. — Annæ« tidh

sigx, at the opwæktæ Gulh, Swa her os ij war nedh opuækæ lxix*

hannem ok sighe met pyophele«: o henæ Gulh, opwæk thit

wald ok kom, at thu skulæ helæ os, ok slat op ok hiælp os, ok 15

fræls os for thit naffn, hwilke ma/jgæ æy geræ, thy at the soffuæ

ij sin synde luslæ. Aff hwilke prophele/t sigher, at bwær sigher

til annæii: drik thu ok soff, drikkækaret skal omkring giffue

thech, ok skam ok wanærlichetz spyæn for Ihin æræ, ok thu skalt

waræ swa som soffuænde man mit ij halTuel , ok swa som 20

seffdher styrema«, hwilke/t styril haffwer mist, ængtæ ij gen

stor wde?*. nedhersænkelsæ til grwnde. Swa sionkæ Ihe so/»

lustes ij synden, som sc/iuet ær: syndughe mæ/tniskæ skulæ

orawændes ij hæluele , allæ the som glomæ Guth , wde/t

(Ihe) bætræ sik. — Thridiæ lidh badhæ Ihe Jhesum helæ sik. 25

Swa bør ok os at geræ ok sighe met p/ophelen: o herræ Gulh,

ger mech helen, Ihy at syndenæ ok drøwilsæ;tnæ waln inginge

li! my/t siæl. O myn herræ Gulh, jak hopædhe oppa Ihech, ger

mech hel aff allæ diæfflæ hat ok ondskap, som mech æilæ met

frestilse, ok fræls mech! Æn somlighe ropæ lil Gulh ok belæs 30 txx

æy, Ihy at the skiliæ æy synden fran sik. For hwilkit prophete«

sigher: wars He?ræ hånd ær æy buriden æller ha«s wald, at hart

formughe æy at helæ ok geræ, ok æy ær hans eræ Ihunghørt,

at ha« skulæ æy heræ, wdert edhræ ondskaper skyller mællæn

edher ok edher Guth, ok aff edhræ synder Iha holdes hans ænlete, 35

swa at han wilde æy heræ edher at giffuæ thei ij bedes. Thy

at edhræ hænder ære fullæ met blodh ok edhre fingre met ond-



74 Fjerde Søndag efter Helligtrekonger-Dag.

skap. Thet aer, al edhræ gerningæ so?« leknes met handen ok

fingrene ære onde ok syndelighe, ok sigher prophelen: æy høræ

Guth mech at giffuæ Ihe^ jak bedes om
,

jak haffwer ondskap ij

mit hiærlæ.

5 Æn ære thry thing mærkændæ ij læste/mæ. P'ørst at Jhesjw

foor til skip, hwilkil Ihry Ihing haffwer, som ær, at Ihe^ ær

thrankl ok lankl, ok wetherlhørfftelikt them som offwer waln

wiliæ faræ. Ok Ihy lekne Ihet kærlichet, hwilke« liknes ferst

welh skipsins thranglichet, forlhy al faa mænniskæ haffue fulkom-

10 lighe kærlik. Hwilkil war Herræ kærer ok sigher, al ma^tgæ

mæ«niskæ kærlichet ær kolnæder, thy al ondskapen ær vmeghen.

Lxx* Tho hwilis Gulh ij kærlichet, som Johannes sigher: om wj ælskæ

hwær annæn jnbyrdhes, Iha bliwer Guth ij os, ok hans kærlichet

ær fulkommen ij os, Guth ær kærlik, ok hwilkew som bliffwer ij

*5 kærlichet, han bliffwe?- ij Gulh ok Guth ij ha/tnem, ok wj wite

Ihe/, at wj ære ferdhe fran æwerdhelik dødh, ok til æwerdhelikil

liff, thy al wj ælskæ Guth ok waræ jæmcrtslnæ, ok thy hwiikew

som æy ælskær bliffuer ij dødhen, Ihet ær at ha/^ forskulder æwerdhelik

dødh, ok hwær (hen sohj æy ælskær sin jæmcristin ær ma«dræpære

20 for Gulh, ok ij wilæ al hwær ma/tdræpære ær æy wærdugher al fa

æwerdhelighet liiff, wdew han bæfre sik. Kærlichet skal ok som skip

waræ langer, at han mughe tilføghes wars Herræ kærlik. Aff hwilke«

scriuel ær, at Gutz kærlik ær æy flylende som watn, wden han

ær framhaldugher ok blyuelik , thy ol ha»ts kærlik bliwer meif

25 mænniskæn alt til yterstæ punktin, swa meghef at stodhe syndugher

man ij fordømeIsæ«næ port, æn frælsles han Ihædhen , om

Lxxi han ropædhe til Guth met fulkommen wiliæ at bælræ sik. Ok

thy sigher AugM4^mMs: Guth gar ij os, om han finder ij os kær-

lichels widhlichet. Ok sigher Fulgenci«.'«: kærlichet ær allæ godhæ

30 thingæ keldæ ok oprinnilse, wluald ok bæste wærn ok wægh so»n

ledher til hymmerighe, ok hwilk^n som gar ij ha?*nem, ha« kan

æy wilder faræ ok Ihorff æy rædhes, ok thy kæræ war Herræ

ofwer them som kærlichet forlaler: jak haffwer amol thech, at

ihu forlot Ihin førstæ kærlik, hwilkil wadhelikest æ(r), thy at

35 swa som skip ær wedher thorfftelikit til at faræ ofwer waln mef,

swa ær kærlichet them thorfluclik som til bymmerighes astu/idæ.

Thy sigher Paulus: om jak giffwer alt mil godz lil fallughe mæns
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fedbe, ok ooi jak a/iwardhæ my;t ligheme tii at jak skulæ brænnæ,

ok haffwer jak æv kærlichet, Ihet dngher mech alt ængtæ. Thy

ær sc/vuet, at Giith skapædhe afif ophoff, at met kærlichet ok

myugdoHi ok godhæ geyni/igæ skal hymmerighe oplates for mæn-

nisken. Thy sigher Amtirosi««: sæl ær Ihe siæl hwilke kærlichet 5

forenær met Guth ok myugdom vndergifTwe?- ha/mej/i ok gulhe- lxxi*

lichel styrer ok lydhnæn fodher.

Annæ« tidh ær mærkende, at Jhe*«* soff i skipet. hwilken

tha synis soffuæ, nar ha« tholæmodhelighe ombær ok Ihol syndiighe

mæ?jniskæ ij theræ synder. Aff hwilke mawgæ dyrfues, so/n 10

sc/-aiet ær, thy al dummen framføres æy raskelighe mot onde

mæ/jniskæ, ok thy goræ the ond wde?i ræddughe. Om hwilke

Gregorius sigher: ængen syndugher thorff ther oppa Irestæ, at

Guth Ihol ha/jncHj længhe ij synden, thy at ij sin dora wlkræffwer

han aff ha«nem swa meget Ihrangaræ rætwisæ, hwre meget længer 15

ok Ihollighere ha?t bidher foræ dome/i. Ok thy sigher war Herræ

hardhæ ok gamblæ syndæræ, at wde« (he ij gen ko/zmiæ til mech

mei hælring sw(a) so»i briillik Ihiænæræ, jak schal hæmfnæ owe?-

Ihem ij my;t wredhe. tha skal them wordhæ ve ij siæl ok ligheme,

ok ve thy at the liuænde komme ij werlden ok liffdhe ij werlden, 20

ve thy at theræ hislæ war litin ok Ihen l(u)slen fanyter ok theræ

pinæ skal waræ ewerdhelighe, tha skulæ the kæ/tnæ [het som the lxxii

nw forsmå at tro, tha skulæ the vndersta at jak manædhæ Ihem

so»i fadher, ok the wilde æy høræ mech.

Thridiæ tidh ær mærkænde, at Jhe«us spætæ haffsins storm 25

ok wædhrel lydde hannem. AfT the/læ wædher ær scrniet, at fyræ

wædher stridde ij haffuet, ok fyræ stor diwr opforo wt aff haflfuet.

Førstæ war swa som leon ok haffdhe ørnæ wingæ. The/ teknæ

høghfærdughe, hwilke hej-ræs wiL swa som leon ower a/jnar

diwr. Swa som scrtuet ær: folkit skal opfaræ swa som leon 30

ij høghfærd, ok oprættæs. Ok scraies ajinarstadh: fanyter ma«

oprættæs ij høghfærdh. Ok sigx at haffuæ ørnæ wingæ, at hayt

ær swa som flyghende ørn a\et bræzskæ. Ok thy sigher war

Herræ om thelghe høghfærdughæ ørnæ: jak skal affhugga haris

waldz ok høghfærdz wingæ ok bortføræ ha/is jlzske aff we7-lden, 35

ok jak skal andiiardhæ ha/mem ij een uslækkelighe grytæ ok
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hæluctes kettel, hwar ha« skal pinæs wden ændæ, wde« ha«.

Lxxii* bælræ sik. Annæ« diwrit war ligt biorn , hwilke« blinder wardher

seænde, hetæ mullegh, ok lustes at ætæ set honagh. Ok Ihy

teknæ ha« vkysche mæ«niskæ, hwilke« som andelighe wordher

5 blind aff heter ketzlustæ. Aff hwilke« scriuel ær: ha« blint

giordhe sit ænlite, som teknæ samwitit, swa som biorn. The^

diwrit sagdhes at haffuæ thre gardhæ. Thy at ukysch mæwniskæ

haffwer wrenlichetz thankæ ok ordh ok gerni^tgæ, ok Ihessæ thry

sigher war Herræ at han hater, ok thy war Ihettæ iikyschetz

10 diwrit, som scrtuet ær, gripit ok sænt ij bræ«nende eldz sio me^

bræ«nesten, som ær hæUicte, bræ«ne«de ok jllæ loktende som

bræ«nesten. Thridiæ diwret war liikt lebardh, hwilke« ma«glitædher

ær, ok syntes at haffiie fyræ houet, han teknæ girwghe, hwilke

ma«gæ funde haffue til werldz godz afQing ok særlighe fyræ, som

15 ær roff, vrætwis skat, okor, fals køpslaghen ok falskæ domé. Ok

Lxxiii thy at girughe ij siælenæ lokta jllæ for Gulh swasom then dødhe

krop ther fyræ daghæ haffwer lighet jordhadher ij graff. Fiærdhæ

diwrit synlis rædheiik ok vnderlikit ok starkt, ok haffdhe jærn

tænder, ok alt Ihet opætænde ok fordærfTuæde som the^ ku«næ

20 oweyrækæ. Theif diwrit teknæ starkæ drankaræ, hwilke jærn

buk synes at hafuæ for theræ vmættelighe swalgh. Hwilke vnylle-

lighe opætæ ok forgeræ Giitz Ian. 'Ihet syntes at haffue ti

horn, ok muyt (at) tala«de stor thing, Thy at drankaræ brytæ mæst

ti Gutz budhordh, ok ære stortalughæ, ok thy skal Guth for-

25 dærffuæ theræ swikffuliæ læp(æ) ok theræ stortalughæ twngo, ok

Ihem skal wardhæ, som p^opheten sigher, besker dryk ij hæluelæ.

Æn nar Jhesus predigedhe ij jordherighe, Iha fordreff ha« met sin

kæ«nedom the fyræ wædher stormanæ som Ihessæ ondæ diwren

opwaktæ ij haffuet, som teknæ we/ldenæ, ok sigher ha«: jak tedhe

30 fattudom ok lydhnæ amot girehet ok høghfærdh, jak kæ^tde fasta

ok bønæ mot d(r)ukkenskap, jak flydhe mænniskenæ om gawgæ

LXXIII* ok war stu«dom ensammen a minæ bønæ, jak tok wbrygdhilse,

jak wtwalde æruedhe ok wærk, ok tholde ok smælik dødh mot

wkyschelz lustæ. For hwilkit, o søte Guth, thech waræ loff ok

35 hedher ok æræ æwerdhelighe! Arne«.



/æmtæ BflHkgljBn [rcfftBr] trættrato kglj.

§ymerighes righe liknes thé-n so^w sadhæ godhæ sædh ij

sin akær, ok mædhen mtxfmen soff, tha kom haws wuen

ok sadhæ thistzlæ mit ij hwetet ok gik swa bort. Tlien tidh

sædhen war waxen, syntes thistzlænæ ij hæwnæ. Tha sagdhæ

husbondens thiænæræ til hawnew: o herræ my?i, hwat æy 5

sadhe thu godhæ sædh ij thin akær, ælle hwj synes nw
thistzlænæ ij akren? haw sagdhæ: myw wuen giordhe th^^.

Thiænærenæ sagdhe: wilt thu at wj skulæ opriffue thistzlæne

wt aff huetet? Haw swaradhæ: æy skulæ ij Ihet gøræ, at ij

æy opriffue huetet met them, laten bodhæ samaw waxæ til 10

skyrdhæ timen, ok jak skal sighe skyrdhe folket: opriffuen

først thiszlænæ ok samen hinden thetn ij kærffiiæ til at lxxiv

bræwnæ, ok huetet insanken ij mynæ ladhæ.

I thessæ hælghe læst næffnes fyræ: ferst Ihen som sadhæ

godhæ sædh, swa Ihen sohi- ywersadhæ ondæ sædh, swa akersins 15

gemæræ, yterst akersins skæræræ. Thy ær fersl mærkende at

war setæ Gulh Jhcsns Christus ær Ihen som sadhæ godhæ sædh,

nar ha?j, all Ihing skapædhæ, som scr*uct ær, at Gut sa all the

thing hajt haffdhe skapt, at the waræ høghclighe godh ok sigher

wisse mannen: allæ Gutz gerni»g ære godhæ, ok sigher war 20

selæ JhesMs sælffwer: jak skapædhæ al thing wæl, ok aff kær-

lichet Iha gaf jak mæ?jniskeM alt got, Æn ha«, wændæ sik all

godh Ihing til ont, jkke for thy at jak skapæde naget onl, wde?*
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for thy at mænniske« wænder sin wiliæ awnærledh æn (haw)

skulde æffter myn guthelighe skipæn, ok thet ær hazinem ont, ok

the wetæ, at jak haffwe?"' all thing skællighe ok wælskapæt til

mæ«niskænæ nyltelichet ok lærilsæ, ok at minzstæ madhk ær æy

Lxxiv* 5 wde/t sak, ok sigher the hælghe sc7-»;pt: fanyte ære allæ mæn, ij

hwilke æy ær Gutz wisdom, ok hwilke æy ku/tnæ understå Gulh

aff the godhæ thing som the se, ok atuaktæ æy æller skodhæ

skapædhæ thingen, at the mattæ a(T Ihem vndersta hwa theræ

skapæræ waræ. Thy at aff skapædhæ Ihingenæ fæghrind [ok] nylte-

10 lichet ma theræ skapæræ wedherkænnelighe sees, Thy sowi

Auyustinus sigher: aff skapædhæ thinge?tnæ meklichet ma skap-

æren vndersta/idæs alzualdugher , alT theræ styrsl wisdom , ok

aff theræ forsyn godher. Æn nar mæjtniskæ« va/tnyliær Gutz

godhæ kreatur, forskulder pinær, sohi, war Herræ sigher aff

15 syndughe, at the sama?tsankæ til kropsins nytlelichet ok æruedhæ,

ok æy til siælene. The wændæ sik weHdzlik thing ij pinæ ok

ihet S07n til litit ær nyttelikit, til æweydhelighe plagha?.

Annen tidh ær mærkænde, at then som sadhæ ondæ sædhene

thet ær diæffuele«, hwilke?* tha mæst sar sinæ ondæ æggilsæ

Lxxv 20 sædh, nar syndugher maw soffwer ij synde lustæ. Hwilkil teknet

ær ij sciiptenne, ther som sigx, at Ysbosæt, som Ihydher skam-

mewnæ ma«, soff ij sinæ sæng om middagh, the^ ær at

haw luslædes ij heler synde lustæ, tha inginge twa røuæræ,

Baana , so/« thydher kom thræk. The^ teknæ werldzlik

25 hwgnet ok godz, hwilke mangæ swa thækkelighe taghæ at the

glomæ Guth. Annær rouæren het Recab, ok Ihydher bloter fadher,

ok teknær bloter kolzlustæ, ok the twa rouæræ dropæ then

Ysbosæt skæmmelighe man ij sinæ sæng, ok doræwakteren, som

teknæ skælen, soff. Thy at nar skælen wighis æiler lustæn, tha

30 wardher siælen raskelighe dræpen aff diæffuelcjt. Ok thy som

Pauiws sigher: om ij liffue after køtzsins lustæ, tha skulæ ij dø

mct æwerdhelik dodh. Ok thy giffwer Petrws apostohis radh ok

sigher: waren skællighe tæmprædhæ ij mat ok dryk, ok wagher

LXXV* ij godhæ ge/niwg, thy at edher genwærdughe wuen diæffuelc?*

35 gar omkring som riwtændæ leon ok leter at then so//t han

mughe opswælghæ, meif Ihet at han giter nedherkastat mænni-
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sken ij dødhelighe synd, hwilke/i ij skulæ amotsta, ok warær

starkæ ok sladiigbe ij Ihe hælghe tro. Thy at som Bernardus

sigher: diæfflæ/tnæ ydhdræt ær at jnbæræ os ondli æggelsæ ok

ondskap, ok ber os æy at lydhæ them, Ihy at hwar afftæ wj

sta«dæ amot them, Iha forwy/me wj diæfTuele«, ok gladhæ gøræ 5

ænglænæ ok hedhrom Guth. Ok Ihy som PaulinM* biskoper sigher

ok radher: war wuen diæffuele« hwilike« so//t thusandæ thusandæ

swikhghe konster haffwer til at skadhæ os, tha skulæ wj omslridhæ

ha;tne«t me^ swa raa;tg(g)æ beuarelsæ ok godhæ dydher, tnet hwre

må7tggæ forrædhdelsæ hun stridher mot os. 10

Thridiæ tidh ij læstinnæ næffiies akersins gomæræ, som

ære formæw. Thy ær mærkende, at ij læsten sigx, at nar mæn-

nenæ so»i ære formæw soffuæ, Iha saar wue7tnen ondæ sædhænæ.

Thy at nar formaMoen soffwe; ij glomskæ ok dylskæ ok opwæk-

ker æy almughen met guthehk kæ«nedom ok godhæ gerniwgæ 15 lxxvi

æfftedøme ælle rætwisæ næflfselse, Iha fylgher ther æfter at al-

mughen soffwer met hannem ij synde lustæ. Hwilkit teknæt ær

ij sc/ipten, som at Saul konni/tg, som Ihydher wannyliænde, ok

teknær them som wannytiæ Gutz nadhæ som hannem war giffuen,

han soff ok ha«s herskaps høffdhinge, ok alt hans hærskap soff, 20

ok tha haffdhe Abisai, som Ihydher riwlan, ok teknær diæfTuele«,

dræpit ha»tnem, om æy haffdhe Dawid waret, som thydher

astujidelik ij åsyn, ok teknær Christunu fortaghef ba«ne//t the^

Thy at swa brat som mæ/tniskeyt duæls ij dedhelighe synde

sømpn ok lustæ, tha dræper diffuele« hæ?jnæ, wdeyj. misku/id- 25

sombær Guth, hwilke/i. æy wil syndugx manz æwerdhelik dedh,

wden at ha« skal omuændæs til bætring ok faa Ihet æwe/dhelighe

liiff, fortogho ha«nem ihet. Thy at som sc/<uet ær, Guth bliwer

met syndughei ma«, ij thy at ha« thol ha«nem, ok wær ha«nem

for diæffueie«. Ok ær scrtuelh , al flæslæ formæn ælskæ swa 30

meghe/ syn eghen wiliæ, at the aktæ æy sinæ eghnæ ælle sinæ

vnderdanæ siælæ nyttelichcl, inwæffuæ ok nedherkassta sik sæl-

wiliændis ij grymmæstæ høgbfærdh ok gire, ok wrenæ køtzsins

lustæ bylgher. Hwilke ge/ni«gæ ok wsælæ almughe« følgher, ok lxxvi*

the tro sik om thelighe Ihywg at haldæ rætter wægh, ok swa 35

dræpæ formæ«nenæ sik me^ sinæ wnderdanæ, ij thy at the
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fylghe all sin lustæs wiliæ ok aslu/iden. Thy sigher Gregorius,

at formanzsins glemske sømpn ær wadhelik ha/»s ok ha«s wnder-

danæ siælæ. Ok thy sagdhe then godhæ forraa«nen Jacob:

sempnen flydhe aff my?» eghen, ok sigher prophelen, at then skal

5 ekke soffuæ ij læliwnæ sempn som genier siælcnæ. Thy at som

Bernardits sigher; diæffuelen soffwer æy, hwilken som slridher

mot siælenæ, ok som Gregorius sigher: diæffuelen stridher mol

os raet ydhkelighe frestelsæ , at ha« mughe omsidhe winne me^,

Ihy at os ledhes welh at slandæ mot them.

10 Fiærdhæ lidh ij læste/i næffnæs akersins gømæræ ok

skæræræ, som teknæ ænglænæ, som war Herræ siælfwer sigher

ok wtlhydher Ihesse hælghe læst ok sigher: swa at then som

sar godhæ sædh, som ær andelik kænnedom , ær Gutz sen ok

jomfruene son, werlden ær akeren, godhæ sædhen ær hymme-

15 righes righes sønner som lydhæ gulhelik kænnedom, lislzlænæ

Lxxvn ære diæffuelenæ skændolighe sønnær , som æy aktæ gulhelik

kænnedom, (v)wenen som sadhæ thislziænæ ær diæfTuelen, skyrdhæ

timen ær werldene ændæ, skærærnæ ære ænglænæ, ok thy swa

som thislziænæ sammanhæntæs ok bindes ij kærfluæ ok op

20 brænnes met eld, swa skal wordhæ ij werldene ænde. Gutz søn

skal sændæ sinæ ænglæ ok Ihe skulæ borlællæ aff hans righe all

skændelik thyng, ok Ihem som gøræ on(d)skap, ok skulæ sændæ

Ihem ij brænnændæ eldz øghn. Ther skal wordhæ gralh afT

wlholik brænnendes eld, ok tannæ gnitzlæn, ok alT offwermatæ

25 kyid. Tha fulkomnes \het propheten sigher: sammansankar

thislziænæ som ære fordømdæ, swa sammanbwndnæ so?n thistzlæ

ij kærffuæ, skulæ opbrænnes met eld. Tha skulæ Ihe som nvv haffuæ

slilit Gutz budhordhæ band, ok lopæ løsæ ij synde luslæ, bindes

om hænder ok foler, som war Herræ sigher, ok kaslæs ij

30 hæluedcs myrk bundnæ, thy at Ihe wilde æy nyliæ sinæ lemmer

til Gutz Ihiænisf. Thy sigher Gregortus: ænglænæ binde Ihistz-

Lxxviii* lænæ ij klærffuæ, nar Ihe lighe syndæræ samanfoghæ ij lighe

pinæ, at heghfærdughæ skulæ brænnæ met hoghfærdughæ , ok

wkyschelz mænnisker met wkysche mænniskæ, nizske me^ nizskæ

35 ok swiklighe met swiklighe, awndzsiwge met awndzsiwge, ok thy

then lidh ænglæne ledhæ lighe ij synden til lighe pinær, tha
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binde the swa som lliistzlæ ij kæruæ til at bræ/inæ. Æn hwetit,

sowj tekner the mænnisker som setæ ok renæ ære ij Gulz kær-

lichet, th<?m biwdher Jhe*Hs ænglæne jnsanka ij sinæ hymme-

righes ladlier, (her som the skulæ hwgnes met hannem for wden

ændæ, swa som ha« sælffwer sigher: nar jak baffwer samman- 5

sankat mvne thiæniste roæn ofTwe/- theræ land. som ær byH/me-

righo, iha skal jak ængen forlalæ ok aldrigh skal jak hyliæ mit

ænlile offtermeer for them, thy at jak haflwer wlgulit myn and

offwer Ihem. For hwilkit Gulh waræ lolT ok hedher ok æræ

æwerdhelige! [Amen.] 10



Isrstæ SQiikgjiBn ij ni m^m fastæ.

Jhesus sagdhe: hy/wmerighes righe liknæs weth th^n hws-

bondæ, som wtgik om morghonin at leghe æruedhes

{mæn) at æruedhe ij sin wingardh, ok wor øffwereene met

th(?m om theræ daghs løn, ok sændæ ihem ij sin wingardh.

5 Ha« gik wt om tærz time, ok fan nagræ standæ fafænge ok

sagdhe til them : gan ok ij ij myw wingardh. The ginge

som ha.fl badh them. Ha;^ wtgik om sæxt timæ ok noons

timæ, ok giordhe sawmeledh. Han wtgik ok om alFtansangx

timæ ok fan nagræ stan fafænge, ok sagdhe til them: hwj

10 Stan ij hær allæn daghen fafæ;^ge? The sagdhe: thy at

ængen legdhe os. Haw sagdhe: gange/« ok ij ij myn win-

gardh. — Th^nnæ husbonden ær alzwaldugh<?r Guth, hwilke;?

sotn aff w^/'ldewnæ ophoff sænder rætwisæ mæn ok søfiner-

lighe pr(?digeræ ij sin hælghe kirke, so?n met wingardhen

15 vndersta/^des. Pæningen, som ær kri;?glucter, teknæ æwerdhe-

likit liiff, hwilkit rætwisom giCfs til løn. Førstæ timen war

til Noe flodh, tærz timen til Abraham, sæxt timen til Dauid,

ælle til thes Jødhæ folket foor fanget til Babilonia/w, nons

limeti til C/i/istnm, yterstæ limen til we/'ldenæ ændæ, ij

Lxxviii* 20 hwilke;« Christus kallædhe hedhni;«gænæ. Ij hwilkew allæ time

Guth sænder rætuisæ mæw ok p/vdikeræ ij sin kirke.

Th^n tidh quelde;« kow«, tha sagdhe hwsbonde/^, sow

ær Guth fadhé'r, til sin æmbitzman, so;?? ær Christus^ ok ær

jæmwaldughé'r met fadhere;2 ij allæ thing: kallæ æruedhis
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mænnenæ ok giff them sin Ion, byriæ pa tlif'm som sidherst

kowmæ. Tha kowmæ the so?// sidherst kowmæ ij win-

gardhen, ok tinge swama//gæ pæ//ni;?gæ sow the forst kowmæ.

The so?n kowmæ om morghnew ok tærz ok sæxti ok noons

timæ, teknæ (the) rætwisæ mæ«, (som) ære for C/w/'s/j fozslæ 5

timæ, ok the sidherst kowmæ teknæ allæ the rætwisæ sow

kowmæ sidhen æller kowmæ, hvviike allæ fa æræful løn æft^r sit

ærwedhæ. N\v tha the sow forst kowmæ saghe, at the finge

æy meer æn the som sidherst kowmæ, tha korædhæ Ihe

mot hwsbonden ok sagdhe: thessæ sidherstæ ærnædhæ æy 10

wden een timæ , ok thu gafft them lige løn met os sow

tholdæ hetæ ok æruedhæ allæw daghen. Hwsbonde// swar-

ædhæ ok sagdhe til een theræ: 00 myn wen, jak gør thech

æy wræt, thy at jak gaff thech ihet jak loffuædhæ thech, ok lxxix

jak wil giffuæ af myn godh wiliæ swa meghet thé-nnæ sidh- 15

erstæ som thech, thy at jak ma giffue mit huem jak wil.

— ThéVtæ motkor ær æy aff awnd wden afif \ndre , tha

Guth aff sin godhæ wiliæ godhet giSwer kristnæ mæ/miskæ,

sow sidhen kallædhes, lige Ion met Jodhæ folket sow først

kallædhes, ælle tha the som litin timæ æruedhæ ok tha aff 20

heter ok bræ/mendæ kærlichet ij Gutz thiænistæ, taka lige

løn mef them sow længer æruedhæ ok tho naghet slagh-

lighere, swa wordhæ the førstæ the sidherstæ, ok the yterstæ

forstæ, ij thy at allæ fa fulkowmen løn. Æn ma/^gæ ære

kallædhæ til the hælghe. tro ok at forskuldæ hywmerighe, ok 25

fa ære wtwaldæ, thy at fa bUffue stadughe ij godhæ.

Thennæ hwsbonde, so/n. sande Gregorius sigher, ær war

skapæræ, hwilke« som styre Ihem ha7i skapædhæ ok wærnæ ok

ægher them ij Ihessæ werid sik vndergiffnæ, swa som hwsbondæ

sit folk ij sit hus, lian hafwer wingardh, som ær all (he hælghe 30 lxxix*

kirke, hwilke/i swa ma/igæ fruklsammæ winqwistæ frambær, hwre

ma/igæ hælghæ mæ« hun til hymmerighes sænder, aff rætwisæ

Abel Adams sen ok til then yterstæ hællighæ man, sotn skal

6*
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komraæ ij werldenæ ændæ. Thy ær mærkændæ, at hexstæ sak

for hwilke Gutz søn wærdughedhes at skapæ mæ?iniske?i ær, at

ha«, wilde, at the skulde luttakandæ wordhæ hans wtallighe glædhe,

ok glædhes æwerdhelighe me^ hawnem, ok tho swa at the æder

5 theræ maki skulde nagheif æruedhæ. Ok Ihy sigher Gregorius:

æv ma ma/men korømæ til stor løn wde?^ met stort æruedhæ.

Thy at sohi Paulus sigher: ængen skal krones wden then soift

loghlighe slridher. Ok thy legdhe war Herræ æruedhes mæ« ij sin

wingardh om morghenen, ok tærz timæ, ok sæxl, ok noons limæ,

10 ok ælliptæ lime?t, thy at aff werlde^jnæ ophoff ok til hæ/tnæ ændæ

tha afflater han æy at sændæ predikæræ til sit folkx lærilsæ. Ok

som Jerominus sigher: morghen timen war til Noe flodh, Adam,

Abel ok andræ pa<riarcbe waræ tha æruedhes mæMne«næ. Tærz

Lxxx time»^ tha war Abraham æruedhes mayi, ok andræ pairiarche.

15 Sæxt time« til Moysen tha (war) Moyses æruedhes man ok andræ

the rætwisæ mæ« som waræ til Dauid, ok ij ha?iS daghe Iha

byriædhes noons limen, ok tha war Dauid ok andræ prophete

æruedhes mænnenæ, ok then limen rakle til Christ] lilquæmd,

ok tha byriædhes ællipte timen ok rækker til dommadagh, ij

20 hwilke^i først Christus ok aposioli waræ æruedhes mænnenæ, ok

sidhen allæ andræ kænnefædher.

Nw ær først mærkænde, at Ihe hælghe kirke liknes weth

wingard for mang thing. Først for thy al om wintrin ære win-

træn lagh, ok synæs æy tha at waræ swa nylelik som the ære ij

25 sinæ frukt. Swa synæs ødhmyughæ Gutz thiænislæ mæn litit

wærdhæ ij thessæ werldz genuærdhæ, ok ære tho dyræ for

Guth. Thy sigher Johannes aff sik ok fleræ Gutz wener: wj ære

Gutz sø7tnær, æn æy syntis æn hwat wj skulæ wardhæ hannem

lighe, thy at wj skulæ see hannem swa som han ær ij sinæ æræ.

30 Ok sigher Paulus: then tidh Christus^ hwilken som ær jdhært liiff,

synes, tha skulæ ok ij synes met hannem i hymmerighes æræ. —
LXXX* Annæn tidh tor Ihy at æ mædhæn winqvistin bliuer ij wintræt,

tha ær han nylelik, æn ær han skilder weth wintræt, tha dugher

han til ænglæ, wden til at brænnæ. Swa ok the mæ?tniskæ som

35 til føghes Guth met gulhelikin kæ(r)lichet ær meghe/ wærdugh.

Thy at som kugustinus sigher: wj skulæ haffuæ Guth os swa
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meghe^ næmber. hwre meghe/ renæræ kærlik wj lau<næ iiaffuæ,

met hwilke« wj fara (il ha/jncm. Ok Ihy siglier war He;ræ, at

winlræsins afhughne qiiist gaff jak eldcn til al opsiiælgbæ. Thy

at the mæ/iniskæ som æy gor godliæ ge/ni«gæ æiier sine makt

aff gulhclik kærlik, hun forskukler hæluedes bræj«nondes eld som 5

war Heyræ sigher: hwært ihet Iræ. Ihet ær hwær the mæ/miskæ

so/rt æy gor godhæ gej-ni/jgæ frukt, skal o^jhiiggæs met dodhen ok

kastes ij eld ok bræ/tnes. — Thridiæ ær, at wintræn tbarlYuæ

rensæs, at the ihes meeræ frukt goræ. Swa thorff siæle?* rensæs

aff synden, at hun wardhæ fruklsom til godhæ gern'vngæ. Thy 10

sigher Chrtstus: Gulh myw fadher skal borltaghæ æller affhuggæ

hwa^r then wintræs quist, the* ær hwær Ihe mænniskæ, som æy

ger godhæ gernijjgæ frukt met mynæ nadhæ, ok han skal rensæ lxxxi

hwær then som frukt bær, at han skal mere frukt bæræ. Thy at

Ihem ekges Gutz nadhæ som hæ?inæ wæl nyliæ til got. Ok sigher 15

war Ilerræ, at hwilke/i som bliwer ij mech met kærlik ok jak ij

hawne/«, ha« bær meclæ godhæ gerni«gæ frukt. Thy al wde«

mech Iha formughe ij ænglæ got at geræ. Æn hwilke/i som æy

bliwe/' ij mech met kærlik, hnii skal borlkasles som røtæ ok aff

huggen winlræs quist, ok opliænles ok kastæs ij eld ok bræ/tnes. 20

— Fiærdhæ ær, at winlræt formå æy at bæræ ok oppehaldæ sine

frukl wde» Ihe^ bindes ok slydhis alwaktelighe. Swa formå

mæwniske/j (æy) at slandæ sladugh ij godhæ. wde/i hun lil bindes

Guth met kærlichet. Ok Ihy manær Paulus os ok sigher: haffwer

kærlik offwe/- all Ihing, hwilke/i som ær fulkommelsæ band. Thy 25

at kærlik Ihol all thmg ok vndhfalder aldrigh. Thy ær scruiet, at

giithelighe mæ/iuiskæ ælskæ ængle swa meghe* som Gulh. ok

wilde hælder tholæ allæ pinær æn messtæ Gulh, om han gaffuæ

hæytnæ makt at Ihollæ. Ok swa som eet bræ«nændæ band lxxxi*

nedhergar aff Gulh ij gulhelighe mæ/tniskæ, hwilkit swa binder 30

hæjtnæ hiærtæ, at hw« ænglæ Ihænker æller ælskær wdejt Guth.

Ok ge7-næ wilde diæffueleyi, at hay^s hiærtæ wden ateruændæ swnder

skares (^ok) opnyædhis all lidh lil pinær, ther lil at mæwniskænæ

h(i)ærtæ kolnædhe ij Gulz kærlik. — Fæmtæ ær, at wintræl rutnæ

om Ihet bøghes swa nær jordhene al the* røræ hæyinæ. Sammæ- 35

ledh som scriuet ær: hwær rotelik gerni;jg, som gers for werldz
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hedher æile godz, ælle lighemes lustæ opfyllilse, skal wanskæs ij

ændelikten, ok then so?« the gerning giordhæ skal forfaræ ij

hæ^tnæ. Æn hwær wtwald gerni^ig, som gørs lil Gutz thiænistæ,

skal rætuis dømes ij Gutz dom. Ok then hæ«næ giordhe skal

5 hedhres ij hæ?inæ. — Siættæ ær, at wingardh plantædher ij fete

jordh bær litlæ frwkt. Swa ok the mænnisker, som plantædhæ

ære ij wejidzlik sælichet, gøræ iitit got, hwilkit war Herræ kærer

ok sigher: jak mætter them ok the leffwæ (^v^kyschelighe ij horræ

hws, ok mænnene ære ælskæræ lil qutnnænnæ swa som hæstæ,

10 ok ære wordhne som stodhhæst, ok hwær gnæggiæ lil a?inæ[r]s

LxxxJi husfrue. The ære mækdughæ giordhæ (^ij) werldz hedher ok

righe wordhnæ ij werldz godz, fele giordhe ij køtz lustæ ok

kræselighe fødhæ, ok øfwer gaffuæ my« kænnedom ok budhordh

aldræ wærst. Ok tby skal jak søghe ok hæmffnæ effwer them. Æn
15 om wingardh planles ij Ihørre jordh, bær meklæ frukt, swa ok

fallughe mæjiuiskæ gør afflæ ma«gæ godhæ ge^-niytgæ, swa som

war Herræ bær wilne om the fallughe ænkkene som offradhe tua

sma pæjjningæ, at hwn offradhe meer æn allæ andræ, thy at hw«.

gaff aff lille makt ok godhe akt. — Siwndæ ær, at wingardsins

20 lokt æltæ fra?j sik eler ormæ. Swa the siæl som Gutz kærlik

haffwer æller (ran sik diæffuele«. Thy at som scraiet ær: kær-

lichet lil Gulh dræper diæffuele?*, thy al ha^i wilde hælder hwnd-

rathæ si^næ deø, æn han wilde at mæjtniske^i giordhe mynzslæ

kærlichetz godhgerning lil Gulz hedher, swa ær han awndzfulder

25 ok ilzskæful, ok Ihy wil han gernæ fortaga kærlik. Hwar aff

Augustifius sigher: æy ærwær diæffuelen æfter al borltakæ werldz

Lxxxii* godz, wden al ha?* formughe al fordærffuæ kærlichet. Ok thy

giffwer Petrns apostohis radh ok sigher: haffwer for all Ihing

jdhelik kærlik ij edher, Ihy al kærlik hyll synden slorhet.

30 Æn ære ok annær siw Ihing mærkænde ij læstinne. Først

Gutz godhet, ij thy al han liknæ sik weth husbond. Thy al han

som godher husbonde giffwer sil thiænistæ folk fødhæ,, som pro-

pheten sigher, mat æller leffuænde køl. Ok Ihy sigher han:

skodher fughlænæ vnder hymmelen, the sa æy, the skæræ æy, ok

35 insanka æy ij ladher, ok edher hymmerighes fadher fodher them,

hwre meghei hælder edher som meer ære wærdhæ, ij Ihet al ij ære
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aterlestæ affhæluete met Gutz sens dyræ blodh, ok Gutz godhel ær ok

ij, at ha« swa afflælighe, som sakt ær, sænde sinæ predikæræ lil

sin almughæ lærilsæ. Thy sigher Bernaråus: Ihænkom the hælghe

Ihræfaldelichetz gerni/jgæ effwe?' os, hwre atuaktelige gulhelikit

wald foræser os. at ængen aff os skulæ forlapæs, ok ær Giilz 5

godhet ij thy, al han genslen om qtielden gafT æruedhes mæwnenæ

sin løn. Thy sigher han: jak kommer raskelighe, ok xnyti len

met mech, at alergældæ hwær æffter sinæ gerni«gæ. — Annat Lxxxni

ær, at late awiles, hwilke fafænge slodhe ij æliiplæ timen, thy at

the teknæ Ihem so;« late ære ij alderdomen, hwilke swa meghe^ 10

jdhnæræ skulde waræ ij godhæ ge;ni/»gæ, hwre mcghet my«næ

Ihem ijgensta/ider aff liiffsins time. Thy sigher Gregorius: swa

meghet atuaktelegeræ bor hwær een mæ^niskæ at waræ ij sin

styrsl, hwre meghet ældræ ha« ær. Ok gid'wer Bernard«« radh

ok sigher: then tidh thu kæ«nær thech frcstes aff læliæ æller 15

ledes weth godhæ gerning, Iba lat æy aff andelik jdhn, wde«

bedh Gutz waldughæ ha«d hiælpæ Ihech ok draghæ thech æfter

sik, thy at hywimerighes righe giffs æy lalæ, ok æy æwerdhelik

sæiichet jættes doffnæ ok dylskæ til godhæ ge»ni«gæ. Til hwilke

som Cassiodorws sigher: lætin fafænge sighiænde, om Ihii jdhelighe 20

læs, wanskæs thit houelh, ok Ihy« øghen myrkes, om thu jdhe-

lighe græter, Iha wordher Ihu raskelighe blinder, om thu megheif

wager, tha wordher thu vsinne, ok om thu medher thech ij

lighemelikit ærwedhæ, tha æst thu æy quæmmelik til andelikit

æruedhæ. — Thridiæ ær, at the som æruedhes lonnevt togho 25

korradha mot husbonden, thy at ha« gaff swa meghef the som lxxxiii*

siderst kom so»n the ferslæ. The? molkorret war æy aff jlzsko

wde« aff wndre, ok teknæ ihet at gamblæ forfædere, hwilke længe

liffdhe ok æruedhæ ij gambia loghen, ok længe waræ ij hæluele,

ok bidhænde Christ] lilquæmd , Ihe vndrædhæ oppa Gutz mildhel 30

at hedhni«gænæ, som sent waræ kalladhæ ok lilit æruedhæ, (inge

swa raskelighe ful len som the. Thy sigher Gregorius: ha«

byriæ at giffue lenen oppæ the ytærslæ, tha at ha« ledde før

røuæren, som teknæ hedhniwgænæ, æn Pelrum, som teknæ gambia

loghæ«næ forfædher, lil hwilæ. Thy at æn Ihot røueren kom æy 35

arlæ ij wingardhin, thoch kom ha« arlæ met jdhruge til løn. Thy
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sigher Pauks, at gamblæ forfædher, preuædhe met trownæ witne,

togho hywimerighe som Ihem lolTuæt war. Gulh naghef bæder

foresaa for os, at the skulde æy kommæ til fulkomnæ løn, wde/i

gamblæ forfædher, hwilke æUer langæ hæluetes timæ kommæ til

5 hymmerighes, ok togho pæ/mi/tgen æiler motkorrilsæ vnder. Æn
wj togho Ion swa brat som siæle/«. skils weth ligheme«, om wj

Lxxxiv wærdughe ære, v/den genkorran.— Fiærdhæ ær, at hwær lh(e)ræ

galTs pæ/ini?jg til løn, hwilke/t som ær jæmlTn, ok Ihy teknæ ha«

æwerdhelik liiffs løn, hwilke/t allæ them til hymmerighes skal

10 giffues jæf7ilighe. Thy sigher Augustinus: pæjmiwgen ær æwerdhe-

likit liiff, hwilkit allowi skal wordhæ jæmft, ængen længræ ok

ængen stækkræ, æn hwær æiler sin forskulden, annær meer, ok

a«nær myndræ. Thy at som Paulus sigher: swa som stiærnæ

skil at for a^tdræ stiærnæ ij klarhet, swa ok hælghe mæ« ij

15 hymmerighe. — Fæmtæ ær, at the awites som korræ mot Guth.

Thy at mædhen Guth ær eensammen godher, ok ha?ts wiiiæ ær

aldrigh vræller, ok Ihy ma ha;t gøræ hwat ha« wil. Thy at som

sc^'tuet ær: Gulh ær rælwis, ok ha« ælsker rælwisæ, ok Pauht«

sigher: Gulh gør miskuwd hwem ha« wil, ok hwa kan sta mot

20 haws wiliæ. Ok thy ær scraiet: afT them som korræ mol Gutz

skipe/i, at the waræ genstridughe liwssct som ær Gutz miskund,

ok Ihy skal hayts misku/td glømæ them som Ihef gør, ok ha«s

sølmæ skal waræ hæluetes ormæ, ok ha«s del forba/jnadher. —
LXXXIV* Siættæ (ær), at mangæ ære kallædhe, Thy at som læsten sigher:

25 JhesMs Christus^ san Gulh ok san man, giordhe stort budhøi ij

hymmerighe, ok kallædhe thit ma^tgæ, ok at wj mughe waræ

werdughe thit at kommæ, tha kallædhæ Guth os allæ, at wj skulæ

gaa thriggæ daghe ledh me^ jdhrughe ok sc/jplæmal ok syndæ

bætring, ok offræ Guth war Ihiænistæ offer. Ok sigher Petrus

30 apos^olttS, at [the] Guth kallædhe ij sin æwe/dhelighe æræ litit pines

ij syndæ bætring. — Siwndæ (ær), al fa ære wlualde. Thy at fa

mæ?iniskær wiliæ ga thranger wægh ij synde bætring ok genhald

til hymmelrighes. Thy at som war Herræ sigher: thra^jger ær

porten ok thra?tger ær wæghen som ledher mæwniske« til hymme-

35 righes, ok fa ære the som then uæghen finnæ, ælle (in) j;a at

ha/tnem til hymmerighe. Thy at thrutmandæ høghfærdh ok krop-
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peNS girj ok ketlik !iislæ fittnæ giter jkke framgangit at Ihrange/-

hymmerighes wægh. Æn [hen porten ær widher ok Iben wæghen

bredher som ledber mæ«niskænæ lil fortapilsæ ok ma/(gæ framga

at ba/inem.

Framledhcs morgho« timæ balder Ihem sum ij barndome/j 5

koHimæ til Gutz Ihiænist, swa som Joha«;ies Baptista, hwilken ij lxxxv

sin spædbæ barndoms ar gik ij edbkHcnæ ok thiæntæ Guth, ok

Ihy sigher war Heyræ. at hwilke?«. sow* arla wakar til mynæ

tbiænistæ ba« skal finnæ mecb. — Tærz time« ær vngdomfenjs.

nar mæ«niskæn tagber ihrifues, ij bwilke« Jobo/uies Ewangelistæ 10

kallædhes. Tby æ(r) sc/uiet: got ær mæ/iniske/t, al hun bær

Gutz tbiænistæ wk a(T sin førstæ til waxsende alder. — Sæxt

time« ær aff styrksins ok ma«licbetz alder. I hannem kallædhes

Paul(/s, hwilkcM som sigher aff sik : mædhen jak war barn, taladhe

jak ok vnderstodh ok thænkte som barn, æn (hen tidh jak war 15

giordher ma/i, tha afl" lagdbæ jak al! barjjnæ lætæ, ok the thing

Iher barn lil heræ , ok jak æruedhæ meer æn andræ. Tho æv

jak, wde/t Gutz nadhæ met mccb. — Noons timen ær Iha styrken

byriæ til at wanskæs. I ha/mem kallædhis Cornelius, hwilke/j om

noons timæ badb lil Gulh ok wor lærdher ij Ihe hælghe Iro ok 20

fulkomme/j ok depter aff Pelro apos^olo. 1 Ibennæ time« ropæ

prophele?t lil Guth ok sigher: kassta mecb æy fran Ibech ij

ældene timæ ok forlal mecb æy. tha my/t styrker ok makt wanskæs. lxxxv*

— Æliiptæ time« ær nar mæ;iniske;t vanskes ij allæ sinæ lemmer,

Swa som rouæren. Iher bændæ korsfæster oppa wars Hejræ 25

hegbræ band. beddes ok fik misku/td ij yterslæ puncten. Tby ber

os, som sc/iuet ær, allidh ropæ ok sighe swa: o herræ Gulh,

forlat mecb æy alt lil yterslæ alderdome«, al jak mughe Ihech [..]

nie^ Ihen gamblæ Symeone, som Ibech ij tby« ferslæ barndo/ns alder

sa ok kændæ ok ij faghn tok. Thecb wara æwe/dhelighe loff!

[Amen].



^mm méq^m i\ nj ingEiB fastre.

fhen tidh meghen almughe aff ma.ngæ stædher kowmæ
til Shesnm at høræ hans predigen, tha taladhe ha^ til

them ij llknelsæ ok sagdhe: een sædhes man wtgik at sa

sinæ sædh, ok ther ha?i sadhæ, tiia fiæl sam sædhen weth

5 wæghen ok traddes nedher, ok fughlæ opato hænnæ, ok

somlik fiæl ij stenwghe jordii ok forwisnedhæ, genstew hun

opran, thy at hun haffdhæ æy wætzskæ, ok somlik fiøl

mæ\\o?n thornæ ok thistzlæ, ok thornanæ opuæxte mei hæwnæ

ok qualdæ hæwne, ok somlik fiæl ij godhæ jordh ok opuæxtæ,

10 ok giordhæ somlik hwndrædhæ faldæ frukt, ok somlik sæxtj

falde, ok somlik thrætighe faldæ. Æn ihesu kæ/mesuenæ

Lxxxvi spordhæ hawnem, hwat thæssæ liknelsæ haffdhæ at thydhe,

til hwilke ha;^ sagdhæ : edher ær giffuet at vndersta thé'/ som

lønlikil ær ij the hælghe sc/Zpt, thy at ij halTuæ th^;- til

15 kærlik ok astuwden. Æn andræ sow æy haffuæ swa th^r til

kærlik ok astuwden, tha talær (jak) ij liknelsæ, at the skulæ

høræ ok æy vnderstawdæ, thy at the ære vwe/-dughe. Æn
thessæ liknelsæ wtthydhæs swa: Then som wtgik at sa ær

th^n sow Gutz ordh pr^diger. Sædhen ær Gutz ordh. Ok
20 the sædhew som fi(æ)l weth wæghe/2 ihet ære the som høræ

predigen. ok sidhen koin diæfTuele/« ok tok ordhit aff theræ

hiærtæ ok inskiwler ij them wan tro, swa at the tro æy
kæ?meåome?i som the hørdhæ, at the mattæ hele wordhæ.

The sædhen som fiæl ij stenoghe jordhen ære the som
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gladhelighe høræ Gutz ordh, æn for thy at sojnmæ theræ

ære vstadughe ok haffuæ æy guthelik kærlichetz røter, thy

at the tro nagræ stuwd, ok ij frestilsæ/mæ time ga;/gæ Ihe

fran Guth ok til synden. Æn the sædhen soff2 flæl ij thornæ,

thé*/ ære the &0)h høræ Gutz ordh, ok bortginge sidhé'n ok 5

qwaldes aff \\e/\denæ omsorgh, ok righedom ok hghemehk lxxxvi*

lustæ, ok bæræ æy frukt. Æn the sædh^n sorn fiæl ij godha

jordh, th^^ ære the so;// høræ mpf godhæ ok aldræ bæstæ

Gutz ordh, ok behaldæ ij theræ aniy/zne, ok gøræ somlighe

hu//dradhæ faldæ frukt ij reen jo/;/frudom, somlighe sæxtj lo

faldæ ij rætter ænkædo///s liffnet, ok somlighe thrætighe

faldæ ij rættæ hionalagh.

I Ihessæ hælghe læst ære fæm thing mærkændæ. Ferst al

war sele herræ Jhesus Christus ær Ihen sædliis ma« so//i wlgik

aff heghslæ hymmele/i ok ij jomfriine liiff" ij werldenæ, til at sa 15

gulhelik kæ7jnedoms sædh. Swa som ha?« siælffwej- sigher, al

Ihen som sadhæ godhæ sædh ær Gulz ok jo/«frii(e)næ sen, ok

sædben ær Giitz ordh. Ok sigher Crtsostomus: then som sar ær

Gutz sen, hwiike« som sadhæ ok skapædhæ ailæ crealuras me*

Gulh fadher ok sar nw openbaræ sannind ok kænnedom ij 20

siæienæ akkcr. Ok sigher Augusti7ms , al Christus sar kæ/me-

doms wisdom ok jak ær næpelighe wærdugher at war(a) hans

sædbes skæppæ. æn Ihoc at han wærdughedbes at sæliæ ij mech

sine sædh sohi ær Gulz ordh, hwilke Gulz wener skulde gernæ Lxxxvn

predighe ok heræ ok met ge?-ni7»gæn fulkoj/nnæ. Thy at soi« 25

Ambrosius sigher: meer ær at fedhæ siæienæ, hwilke/i som skal

æwerdhelighe iilTuæ met Gulz ordhz fedhæ, æn at mællæ dodhe-

ligbe ketzsins qwidh met jordzlik bredh. Nw som sigx ij læsten

ij dagb: mawga heræ Gulz ordh, tho æy sik til lige gaghn. For

bwilkit Augustillus sigher: war Herræ ræghner jæmplighe sædhen 30

offwe?- ok thornanæ, ok the mone sædhen tagx in ij iadhen, ok

thislzlæne ij eld al bræ«næ ok ær ræghnit eet ok [het sammæ.

Swa ær ok Gulz ordh, wakte thy hwær, hwat root hajj haffwer
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til Gutz ordliæ ræglin, wakte hwær een, huart han draght-r

godbæ Gutz ræghn, om ha« dragluT Ihet thit sorø thistzlæ op-

wæxæ, hwat æy ære thy Gutz godhæ ræghn sakande. Ræghnet

ær set før æn the* Icomber (pa) jordhen, swa ære ok Gutz ordh

5søet, æn Iho at the stU7tdom kommæ til ont hiærtæ.

Annet ær, at the^ kornet, som fiæl a jordhenæ weth væghen,

nedher trådes ok fughlæ opato the^ Jordh weth væghen, hwilke»

afitæ vren ær ok thrækfwl ok wde« grønskæ ær, Ihet ær vkyskæ

Lxrsvii* mæ/<niskæ hiærtæ, hwilke« all sin sinne ok syn ordh ok hørsl

10 later los løpæ wde/t styrsl. Aff theræ wægh sigher prophete«

:

theræ wægh skal wordhæ swa som ys, thy at the skridhæ aff

enne synd ok lil andræ. Ok the skulæ æltes aff diæfflæ freslilsæ,

at the skulæ fallæ ij hæluete, hwilke burltogo a(f theræ hiærtæ

guthelik kæ«nedo»is ordh. Ok thy ær radhelikit at ijgenlæpæ

15 om lighemeiighe sinne«, at æy gilTues hæluedes fughlæ inga?jg lil

at borllagha Gutz ordhæ korn. For hwilkit scriuet ær: ijgen-

gærdh thin øren met thornæ, Ihet ær me^ hæluedes pinæ ræd-

dughe, at Ihu sktdæ æy høræ skændelighe onskapz tuwgæ, gør

dør for thyyt mu?t ok laas for Ihyn (oron), gom ok thy« øghen

20 aff wlotflik syn, at thu muglie sighe m«^ Job: jak giordhe samsæt

met myne siæls øghen, at jak skulde æy thænkæ oppa jomfrw,

the^ ær a sker lustæ, Thy at sc/tuet ær: Dawid sa qj«nnæ ok

giordhe for the syn badhæ hoor ok ma/tdrap. Gom ok hændernæ

aff wlofflighe ha^inæn. Thy at som Pauliw sigher: got ær ma«nen

Lxxxviii 25 at æy hawnæ wlofflighe nagræ qwinnæ, æller qwtnnæ ma/t. Ok

sigher the hælghe scrtpt: hwilke^t som ha/tnæ awnar ma«z hws-

frue, han skal dømz dødhen, Ihet ær, at hwilke« som ha«lnær

q«mnæ, for vloft'lik lustæ opfyllilso^ wde;t æfter thy hionælogx ræt

lil sigher, ha« forskulder æwevdhelik dødh. Thy manær os war

30 Herræ ok sigher: haffwer æy naghet vrent, ok jak skal lagha

edher til mech ok skal waræ edher fadher, ok ij skulæ waræ

mynæ sø/j-nær ok dølter.

Thridiæ ær, at the^ kornet, som fiæl mællæn thornæ, quafdhes

aff them. Thornane teknæ righedome/tne giri ok omsorgh. Som

35 Gregorius sigher: sa«nelighe righedomene ære Ihornanæ. thy at

the sarghæ hwgen me< sin Ihænkelsæ stingh, then lidh the
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(iraghæ lil synde pinæ, ok bloduga swa som met jnsUi«gnæ sar.

Nw soHi CrfSOSloHJ»s siglier: wkyschet, heghfærdh ok drukken-

skap, wredlie ok all wskællik rerilse ære righedomanæ følghæræ,

ok thy qiiæfs iheiik Ihing swa ij hughen, al Gutz ordhæ sædh

kan æy opwæxsæ, æller godhæ ge?ni«gæ frukt geres ij haz/newt. 5

Ok sigher \var Herræ, at werldene omsorgh ok righedomæ swik-
^^^

ilse ok ketzhislæ girilse jnga?tgende, Ihe forderffuæ Ihe/ kænne-

dums ordh sohi fiæl mællæn Ihelighe Ihornæ, ok ihet bleff wden

fnikt. Thy ær mærkændæ, at righedomæ ok girj them fylgher fæm

ond Ihing. Førslæ ær lighemes pinlikit æriiedhæ ij kyid ok heler 10

swet, ij hwHger ok therst ok stu/tdoMi ij andræ ysæld. For

hwilkil scrjuet ær: hwat dugher girughe, at ban æruedhæ wt ij

wædheret, ha« wakær allæ sine liilTs dagha ij myrke ok megen

omsorgh ok ysæld ok drouelsæ, swa at ha;i ma sighe Ihet scviuet

ær: jak bran dagh ok nat aff hetæ ok kyld, ok sømpn flydhe fran 15

myn eghen. — Annel ær, at girughe geræ andræ megen vræt for

godz alTliug, met roll, slyld ok wmilder skat, ok falskæ dorne,

falske kepslagheu ok borghen , oker , ok meneder. Thy ær

scriuet: ma/tnen tager swærdh ok gar a wægh at geræ slyld ok

mawdrap, ok sighlæ «ffwer hafT ok flodher. ok gar ij myrke, ok 20

Ihen tidh ha« haffwer giort styld ok swik ok roff, tha til fere ha^t

ihet sine ælskere, ok kæræ war Herræ, at fran sollenæ opgang

ok lil hu» biærghes, tha ær mæ?^niskene hiærtæ girugel ok grymt lxxxix

til at wtgiwtæ sin jæmc;tstens blodh for sin giris opfyllilse. Ok

sigher war Herræ aff Ihelighe mæ/miskæ: the swighe mit folk 25

met Iheræ lyghn. ok thy sigher war Herræ: we ær ihem som

ma/igfolt sammanlægger jordherighes godz, hwilkit æy ær hajis.

Hwj thynger ha/j- amot sik Ihelik Ihræk, wnder hwilke^t ha7j skal

sionkæ til hæluedes? — Thridiæ ær, at gire nedher tradher all

rætwisæ. Som war Herræ kærær effwer we?lden ok sigher: 30

rælwisæ the bygde fordhom ij hæwnæ, æn nw mawdræpæræ.

Thinæ heffdhingæ ære wtro, ok allæ ælskæ mutæ ok gaffwer, ok

aslU7idæ weHdz len. Æy demæ the fadher lesæ bern rætten dom,

ok ænkæ sak ingar æy til them. Heffdhingene demæ swa som

the wordhæ smordhæ met gaffwer, ok prestene predighe for 35

werldzlik len, ok prophetene spadhæ for pæningæ skuld. Thy
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kære war Herræ øfl'we;- Ihelighe mærmiskæ ok sigher, at Ihe ære

wærre æn Judas, thy at han saldæ mech for ensammæ pæningæ,

Lxxxix* ok (hessæ sæliæ mech for allæ handæ wærdh ok kopskat. Thy

at the ga aldrigh til mynæ thiænist, wde?t the hopæ sik Iher foræ

5 naghe^ lighemelighe gagn. — Fiærdhæ ær^ at righedomæ afTlæs

æy æller æghæs met asiiindæn wden synd, ok thy sigher the

hælghe script: om thu æst righer, tha skalt thu æy waræ lotlos

aff synd, ok sigher Pauh««: hwilke som wiliæ waræ righe, the

fallæ ij frestelse ok ij diæffuelsins snaræ (oc) ij ma?jgæ astu/tdilsæ

10 skadhælighe ok vnyltelighe , hwilke som sænker mænnisken ij

dødhen ok fortapilsæ, for thy at girj ær een ond rot til all thing.

— Fæmtæ ær, at righedomæ mistæs offtæ bradhelighe , nar

mæ/jniskcM Ihænker them siggherlighe behaldæ. Ok thy sigher

scrtptew: then ma/t ær wsæl som riger gørs ok gømær sparlighe

15 sit godz, ok ij thy ær ha?is aterlønæ del, at han sigher: jak fan

mech hwilæ, nw skal jak æ(æ ensammin aff mit godz, ok huti

wet æy at time?». framfar ok dedhen naikas ok ha?«, dør sælffwer,

ok ijgen later alt sit godz androm. Swa rønte Ihen righe som

XC war Herræ sigher aff, at han sagdhæ lil sik siælffwer: thu haffwer

20 meghe^ godz, hwilkit Ihcch ma waræ til øSwræns ij ma/tg aar,

hwils thy ok æt ok drik ok liff kræselighe. Æn Gulh sagdhæ til

ha/tne/H: o folskær dåre, ij Ihessæ nat skulæ diæfflæ taghæ thyjt

siæl aff thech. Hwa skal iha haffue all the thing thu sa/niiia«-

sankadhæ? Swa gar ok hwær then mæ/tniskæ, soj/i godz wskæl-

25 lighe sammawlægger ok ær æy riger ij Gulh. Hwilkit tha ær ful-

kowimet the* scriuct ær: then tidh girugher haffwer fangit the*

ha« astunder, tha skal han æy formughe at haldæ the*, ok the

righedomæ som ha« opswaigh, skal haji wtspy, ok Gulh skal them

wtdraghæ aff ha?js quidh, swa at han skal gøræ regenskap for

30 Gutz dom, hwre han affladhæ them ok atte æller wtlagdhe ok

forgiordhe. Som war Herræ sigher, at mænniskejt skal gøræ

rege/isknp ij hans dom aff allæ timenæ øghnæblik som hu?«, leffdhe,

ok aff hwær pænning hujj. attæ, ok aff mat ok dryk ok allæ thankæ

ok ordh, wde^t the affthuas me* jdhrughe ok bætring.

35 Fiærdhæ tidh mærkes ij læstennæ, at the* kornet som fiæl

oppa stenæ, wisnædhæ ok forfoor, for thy at the* haffdhe æy
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wæzskæ. Ok Ihy teknæ slenenæ awndzsiwkx ma«z hiærtæ ok xc*

jlzskæfull, aff hwilke scriuet ær: ha/js hiærtæ skal hærdhes som

slenen ok sawima« Ihrænges swa som smidiæ slædh, thy at swa

som stædhit bletnær æy aff hammars slagh, swa bletnæ æy jlzske-

fult hiærtæ aff ængen pine helilsæ, æller godh len lokkelsæ. Ok 5

thy, som scriuet ær, skal hart hiærtæ haffiiæ jlt ij yterstæ time?*,

ok ondskaps ok awndzsiwkt hiærtæ skal Ihynges met wærk. Thy

at bæriænd(e) ok slande hambræ ære redhebone til folskæ mæu-

niskæ siælæ ij hæiiiete. for thy at theligit hiærtæ ær eet aff the

siw scyipten sigher, at war Herræ hater, som ær: hoghfærdugh 10

eghen til werldz hedher ok wald, ok liwghænde tvvngæ til sin

jæmcrislins wanfrægdh ok fordæruelsæ, ok hænder vrætwislighe

for awnd, wtgiwtæ ajtnærs blodh,^ ok Iheif hiærtæ som thænkær

wærstæ thanka mot andræ æller mot Guth, met wiliæ at synde,

ok raskæ feter at lepæ til ont, ok wiliæ syndæ mot Guth æller 15

skadhæ sin jæmcHstin, ok falskæ ok swiklik wilnæræ ok fram-

ferændæ lyghn mot andræ, ok then som missæmiæ bær mællæn

sinæ næstæ, saar dreffiiænde jnbyrdhis fridh ok opwækkær awnd, xci

strydh uk Ihræltæ. Thy roper war Herræ til syndughe mænniskæ

ok sigher: thwa thit hiærtæ ok rensæ [bet aff all ilzske, at thu 20

mughe hel wordhæ, at æy fulkommes i thech Ihet Gregorius

sigher, at [het ær hart hiærtæ, hwilkit æy senderskærs n\et

jdrughe, ok æy bløtnæ aff mildhet, æy rores aff bønæ, æy wægher

høzslom, hærdhis aff slagh, ær vlhækt til godhgeyni7igæ, vsniælt

til radh, grymt til dome, vbliugt til ful thing, wræt til wadhæ, 25

vmawnelikit til manzlik thywg, folst til gulhelik thvjjg, glemmer

framfaren Ihyng, wde/«. the^ som ij amynet alerhaldz ok thænkes

til jlzske hæmd , ok æy akter nærwarande thy/*g, ok æy foræseer

kommæskulænde thywg, wde« til wredhis hænid. Thy skal sender-

skipt hiærtæ (il Ihelik thing forfaræ, 30

Fæmlæ tidh sigx ij læsterne, at Ihe^ kornet som fiæl ij godhe

jordh, the^ ære the som me^ godhæ hiærlæ, ok aldræ bæst heræ

Gutz ordh, ok behaldæ ok geræ godhæ ge/ni/tgæ frwkt i thollæ-

modh. Aff thelighe jordh sigher Paul««: the jordh som afflæ

drikker rægnskwr ther nedher falder oppa hæwnæ ok fodher 35 xci*

bæsstæ yrt, Ihe som hæ/tnæ yrkæ taga wælsignelsæ aff Gulh,
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meghet hældher wælsighnes Ihe mæ«niskæ afl" Guth som aluakte-

hghe heræ Gulz ordh ok ger godhæ ge7ni?tgæ frukt. Swa Ihuært

amot Ihe jordh som feræ iram thornæ ok thislzlæ, the^ ære the

soHi Giilh ære vlydughe, ok stinghe andræ met ondh ordh ok

5 g«/ni«gæ ok ære genuærdughe mot Guth, ok Ihem ær næst for-

bannelsæ, hwilke ændæhkt ær at bræ/tne ij pinen. Wakte thy

hwær een, ij hwal jordh ha/t hafTwer sit hiærtæ. Thy al som

Augustinus sigher: swalghfulder hafTwer sit hiærtæ ij bwghen,

wkyscher ma« [ij] wkysken iuslæ, ok girngher ij pænningæ, høgh-

10 færdugher ij weHdz hedher. Aff ihehghe mæ»jniskæ sigher war

Herræ: theræ hiærtæ ær senderskipl, thy sknlæ the nw forfaræ,

ok sigher scnpten: we Ihen tiiæfalder ær ij hiærtæ, ok we

skændeUghe læpæ ok jlge/niwgis hånd, we senderløslæ ære til

synile/j ij theræ hiærtæ, hwilke æy tro Guth. Thy skulæ the æy

15 wærnes aff hawnem. Thy swa som godh jordh bær godhæ frukt

ok ond ondæ frwkt, swa ær ok om ma«zsins hiærtæ. For hwilkit

xcii war Herræ sigher: godher man framføre godhæ gerniwgæ aff sins

hiærtæ godhæ liggænde fææ, ok onder ma?t framføre ond thy«g,

ond ordh ok gernijigæ aff sins hiærtæ ondæ liggænde fæ. Thy

20 o mæ«niskæ, om thu gør godhæ gerni?<gæ ij jordherighe aff

guthelik kærlik, tha skal thy;i Guth, som scruiet ær, jnicdhæ thech

ij godhæ jordh som ær hymmerighe, ther som thu skalt ætæ thit

brødh wde7i all nodh, ok nytiæ allæ godhæ thy7jg fulkommelighe.

Gem thy thyn Gutz budhordh ok ger thet som got ær ok thækt

25 ij ha^js åsyn, at thech ma wæl wordhæ ok thu skalt inga ok

æghæ bæstæ land som ær hymmerighe. Til hwilkit os werdugbes

at Icdhæ war sete hej-ræ Jhesus Christus^ hwilke wælsignædber

waræ æwerdhelighe! [Amen.]
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Jhesus tok sinæ tolff kæwnesuenæ til sik hewmelighe ok

sagdhe til them: wj skulæ faræ til iemsalem, at alt thet

sotn scfiuet (ær) aff mech ok raynæ pinæ thet skal ful-

kow/mes. Thy at jak skal anuordhes pré'stæ høffdhiwgenæ ok

the skulæ fordøme mech til dødh ok anuordhæ mech ij 5

hedhnæ mawnæ hænder til at flænghæ .mech, ok spottæ

mech, ok gabba, ok hædhæ mech, ok dræpæ met korsins xcn»

dødh, ok jak skal opstå afF dødhe thridiæ dagh. Ok the

vnderstodhæ ængen theræ. Thy at ihetiæ ordhit war holt

for them, ok the vnderstodhæ æy the thywg sot?i sagdhes. lo

Ok then tidh haw nalkadhes Jerico stadh, sat een blinder

maw wet wæghen ok thaa almusæ, æn tha ha;^ hørdhe then

foregik, spordhe ha/^ hwat the^ war.- The so?n fore ihesum

ginge, swarædhæ at ihesus Nazare;«ws foor ther fram.

I thessæ hælghe læst ledher os tw lhy«g til amyne. Ferst i5

ær al war he/ræ ihesus Christus foresagdhe sine kæ^jnesuenæ

sin pinæ kommæskulænde. Anneji tidli at han gaff een blinder

mail klaræ syn. Aff tby ferstæ haffuæ wj ma/ig mærkelek thywg

til kænnedom. Først ær tha som nær war, at war Herræ wilde

pinæ tholæ, tha ha/t ihetlæ sagdhe. Swa ingar nw then time ij 20

hwilke/t allæ crjstnæ mæ« skulde besynnærlighe atny/mes sik

7
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waræ ijgenlesder aiet Gutz sens dyræ blodh, ok hannen thes

guthelighere ok ij meeræ aterhald thiænæ. Thy at som VauUis

sigher: Ihe som Christus til heræ korsfæstæ sit køt, ok ijgen-

xciii haldæ aff all syndelik astu^idilsæ. Æn thy ær wær hær gøræ

5 ma«gæ Ihuært amot, hwilike sik nw fyllæ met kræselik kost, ok

øwermalæ dryk ij gilde, ok drwkkunskap ok andræ snødhæ

synder, ok gøræ nw raeræ ont ij Iheræ vskællighe kætæ æn the

formughe at bætræ om alt året. Øwer hwilke war Herræ kærer

ok sigher til saiictå Birgitte: see at jak doo for kæriichet, ok

10 ængen ijgengælder mech kæriichet, wde» the fortaghæ mech my»

ræluisæ. Thy at rætuist waræ at mæ/miskew skulde Ihes bæter

leffuæ, at the ære ueth meeræ æruedhæ alerløstæ. Æn the wiliæ

thes wær leffuæ, at jak them beskeligheræ ijgenlø[s]de, ok wiliæ

thes trøsleligheræ synde, hwre meghet me(e)r jak tedhe them

15 syndenæ mech ledheræ ok hatteligheræ at waræ. See thy al jak

wredhes æy wde« sak. Thy (at) mynæ nadhæ wænde the sik ij

wredhe, jak ijgenløste them aff synde?*, ok the infæsstæ sik thes

meer ij synden ok skodhæ gladheligheræ ok hælder werldzlighe

luslelik thy«g æn myn dødh ok pinæ ok myyj- sar. Thy skal jak

xciii* 20 æn sændæ them my» ordh met thech, ok wde?* the omskiptæ

theræ hiærtæ ok om wændæ them til mech, tha skuiæ the for-

dømes met (them) som skiptæ my/t kiædhe mællæn them ok

dubladhæ om them. Æn thti my« brudh, ijgengælt mech Ihei

thech bør, som ær thy?t siæl ren gømdh. Thy at for the sak

25 doo jak for hænnæ, at thu skulde hæ«næ renæ gømæ. Hwilkit

the æy gøræ som sik nu anuardhæ all wrenlichetz luslæ, ij mat

ok dryk ok dandz, ok skøre skualder lalæn ok andræ synder.

Æy Ihænkæ the at forbudhne frukt, hwilke Adam ok Euæ ato,

war førstæ sak til Gutz søns dødh. For hwilkit han sigher: ij

30 myn dødh betaladhe jak them Ihet jak æy tok.

Annet ær, al Jhesus lok til sik sine kæ?tneswenæ ok ku«-

giordhe them sin pinæ. Ther til tekn al the tee sik sannæ Jhesu

kænneswenæ waræ , som nu fulkommelighe tilbyriæ at fylghe

hannem ij aterhald ok hart leffnel. For hwilkit Petrws apos^olws

35 sigher: Christus tholde pinæ for waræ skuld ok bewisste edher

æfftedøme, al ij skulæ fylghæ hannem, ok mæden ha?j tholde
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pinær ij sit keth. Thy skiilæ ok ij waræ recjhæbonæ iil al lliola' xciv

pinæ for ha/iS æræ ok edhræ synder. Thy at so«« war Uerræ

sigher: hwilke« somi æv tagher sil kors, so»j ær hardh plikt til

synde bætring, ok fylghe mech, Iha formå ha?« æy al waræ m\n

kæ/jnesuen, ok thy the som nu heteligheræ søghe dra?«karæ gilde 5

ok ølfyllæ, æn the thænkæ Gutz pinæ ok andræ ha;iS kærlichetz

godh gcjniijgæ, the lee sik at waræ Ihen righe frazarans kæ?tne-

suenæ som bran ok brænder ij hæluetes eldz lughe. Han beddes

til sina tUHgo een droppe want til swalæ, hwilke« som haffdhi-

smaghet lustelighe mat ok dryk ok meklæ fafænge ordh ok lO

skualder ij sin dryk, ok fek æy then uatnz dropæ. Thy sigher

Ysidor««*: hwilke/t somi æy haffwe?- aterbald aff mat ok dryk, the

skulde thænkæ Ihen righe manzsins pinær ij hæluele, hwilkew

ther haffdhe swa raeghen faltugdom, bwre meghen effwerflødbelichet

ba/incMj war hær ij we?lden. Vakte thy hwær een, huem ha/i ]5

fylgher æller ælskær. Thy at ([so?;*} Beinardus sigher: hwilke«

meer ælskær werlden æn Gulh, wkyschet meer æn renlichet. xciv*

swalghit meer æn aterhaldil, then mænniskæ fylgher diæffuele;t ok

skal ga met hannej/t ij æwe?dhelighe pine.

Thridiæ ær, at Jhe««i« sigher fæm Ihy/tg aff sinæ pinæ, som 20

ær at haw skulde anuordhæs hedhni/ige ok gabbas ok flæn'gæs ok

sputtes ok sidhen dræpes. Aff the^ ferstæ sagdhe Pylatus til

Jhe«j«m: thit folk som ær Jødhæ almughen haffwey anuordhel

Ihech mech. Aff the^ andræ sigher Jhesu« siælwe?-: allæ the mech

sagho, gabbadhæ mecb, jak ær giordher for gæk ok daræ 25

ailæn daghen, ok allæ skændæ mech. Aff Iheif thridiæ sigher

JhesMs: jak ær redhæbon til al latæ flængæ mech ok jak gaff

my?t ligheme Ihem som ha?«nem wilde sla ok mynæ kinder them

som them nappædhæ ok reffuæ ok slitæ, ok hwdhstrughz slagh

ære ma?tgfaldæ giordhæ oppa mech. Aff ihet fiærdhæ sigher :^(v

JhesM«: the blygdhes æy at spultæ ij mit ænlite ok jak omuænde

æy mit ænlite fran them som mech awitlæ ok sputlædhæ mech.

Aff the/ fæmtæ ær scj-tuet, at Jødhænæ lagdhæ radh samma^t

amot Jhesifm, hwre the matlæ anuardhæ ha/jne?« ij dødhen, ok xcv

anuordhedhæ ha?«nem sidben bunden hedhni/igene , som war 35

Pylatws ok Herodes ok theræ riddaræ, hwilke hawnem omsidhe

7*
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korsfæstæ ok drapo, swa som han haffdhe siælfwer foræsakt, at

the skulde ij 3erusa\em fordemæ hannem. met dodh, æder thy

sorø theræ jlzskæ astundædhe, som scriuet ær: ok Ihe sagdhæ,

wj skiilæ fordemæ hajtne/n met fQlæstæ dedh. Æn sua som war

5 he»ræ Jhesus Christus tholdæ thelik pinlik thyng lighemelighe, swa

gøræ the hannem nw til smælichet andelighe, æn tho at han ^r

wpinlik, ok ma æy dreffues. Han forradz ok anwardhes hedh-

ninge, nar vguthelighe mænniskæ, som fylghe vveHdzlik ok kethk

aslnndilsæ ij synden som hedhningæ, ære waldughe ij the hælghe

10 kirke. Hwilkit pjopheten kærær ok sigher: o herræ Gulh, hedh-

ningæ kommæ ij thit arff, som ær kirken, ok smiltædbæ thit

hælghe monsier, ok thy ær scrmet, at hwast swærdh framgar aff

Gutz mun, at han skal sla hedhningenæ met Ihet swærdet. Thet

swærd leknæ hayts hwassæ dom, met hwilkit han fran sik skil ok

15 fordomer them som vguthelighe leffuæ som hedhningæ. Swa som

han siælfwer sagdhe til een wguthelik man: mit grymmelichetz

swærdh skal inga ij Ihyn ligheme, hwilkit afT effwerstæ huodzsins

jæssæ skal jnga ok swa diupiighe ok maktelighe jnga at the^

skal alldrigh wtdraghæs. — Ther næst gørs Jhesus hon ok spotb,

20 nar hans faku7inoghe almughe haffwer æy kænnedom ad sine

formæ^i, wåe7i swikx aff them me^ onl lef!nelz æfterdeme,

hwilkit han kærær ok sigher: mit folk ær tapædh hiordh, thy at

formænnenæ swighe them. Aff hwilke Petrns apostohis fore-

sagdhe, at ij yterslæ timen skulæ gabbaræ kommæ gangande ij

25 swiklichet æfter sin eghen gire. Aff hwilke ij Gulz dom skal

spøriæs : hwar ær the hiordh som Ihech war anwardh, thyn

wtualtie almughe? Hwat skalt thu sighe, nar Guth søgher thech

met sin hæmd? Thu lærdhæ thinæ wnderdanæ me^ ond æfter-

dømæ mol Ihech. Thy sigher vpar Heyræ: Ihen som andræ

30 giffwe?- ont æflerdømæ, hwær then som gripin wordher ij Ihelighe

synd for hwilke thu pinæs, han skal Icdhes til thech, ok thyn

pinæ skal øges ij hwærs theræ tilquæmd som folde Ihyn ondæ

fund. — Thridiæ tidh flænges Jhesus^ nar hans almughe nedhei

thrykkes met vprælwisæ ok flæ[n]ges, som scriuel ær, at Gutz

35 folk flængdes aff Pharaonis koningx lænsmæ^i. Ok for thy at

I (het afTtæ gørs, Iha kærær Jhes?<s ok sigher: jak war flængder
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allen daghen. Ok aff Iheræ hæmd, som Gutz almughe plaghæ ok

flænge, ær scrjuet: war Herræ nedber tradher vmildæ niannæ

le/nmæ ok kæfft, hwilke grymelighe herrædbes ok slaa folkit met

wredhe. Ok sigher Augustinus: bwj bogbfærdbes vmilder ma«?

Thy aff ba^jnem gør niyn Guth een limæ, met hwilke« ha?i 5

flænger sin sen, ok Iha sonen ær flænder, tha kasler ha« limen

ij eld at hrænnæ. Jhesiis spulles, nar rætwisæ mæ« forsmas,

som Augustinns sigher: spullæ Jhesu ænlite ær at skæmmæ Gutz

rætwisæ mæ« ij theræ næruaræ ok sændæ amot them skænde-

lighe ordh, swa som flytende spot. Ok Jhesus dræps, nar kær- 10

lichet wlslækkes ij mæ/tniske?«. Thy sigher Augustinns: ængtæ

ær fæghræ for Guth æn ælskelichetz dygdh ok ængtæ asluwde-

ligheræ diæffiiele/i æn kærlichetz wtslækkelse. Æn forthy at Gutz

kærlichet ær ij mniigæ mæ/iniskæ wlslækter, tha gørs haymem

thelik smælichet nii andelighe, som ha?tne/n, giordhes før ligheme- J5

lighe. Hwilkit ha/t kærær ok sigher: krislnæ mæ« forsmå niech.

thy at all the Ihyng jak giordhæ for them aff kærlik ok tholde, xcvi*

theif regnæ the for fafænge. The tradhæ mech oppa ryggen , nar

the meer rædhes ok hedhræ mæn æn mech sin Guth, ok aktæ

ængtæ wyii rætwisæ. The sla mech ij tænder, nar ihe høræ my?< 20

budhordh ok pinæ, ok sighe: gørom hwat os thækkes ij werld-

enæ, ok (wj) ffa æy thæs sidher hymmerighe. Thy at wilde

Guth fortapæ os æller æwerdhelighe pinæ os, tha haffdhe ha?* æy

skapat os æller ijgenløst os swa beskelighe. Thy skulæ the

kænnæ mynæ rætwisæ, thy at swa som mynzslæ got skal æy 25

waræ vlønet, swa ok æy mynzslæ ont skal waræ vpinet.

Framledhes aff then blindæ man som syn beddes, ok war

Herræ gaff ha/tnem al see, ok ther aff hafi"uæ wj ma«g mærkelik

Ihyng til kænnedom. Først ær, at hørsien oplyfie ij ha»tne/n

syn7iennæ wanskelse, aff hwilke han opuaktes at bedhes heisæ. 30

Thy sigher JhesMs: hwilke« som høre mit ordh ok Iror Guth

fadher som mech sændæ, han hafl'wer æwerdhelikil liiff, ok Ihy

hører gol øræ guthelik snillis Vænnedom met all giri. Thuært

amot sigher prophete?* aff somlighe, al the ære lyugbande sø^jner

som æy wiliæ høræ Gutz ordh, hwilke Ihighæræ kailæs, thy al ihc 35 xcvii

haldæ æy Guth loffuædher troskap, ok Ihy, som sc/iuet ær. skal
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ihcræ del met andræ liugheræ waræ ij hæluetes sio, hwilkew

ijræ?<nende ær met eld ok bræ«nesten. — Annet ær, at ha?^

spordhe hual Ihet war, ok the swarædhæ ha7^neMi, at ihesus foor

[her fram, aff hwilke?t han fik helsæ , ok Ihy manær os then

5 hælge script ok sigher: sper thy?* kæ^inefadher ok han skal ku«-

geræ Ihech Gutz wiliæ, ok sper them som mere ære æn thu ij

guthelighe snille, ok Ihe skulæ sighe thech helsæ wægh. Æn Iben

som glømæ at spøryæ sine siælæ helsæ skal sighe Ihe^ scriiiet

ær: we meeh al jak Ihighdhe, ok sagdhe annærPs. : jak Ihigdhe aff

10 godhæ thy;ig, som ær al spøriæ siælenæ gagn ok myw sorgh ær

opnyædh. — Thridiæ ær, at ha?j ropædhe ok sagdhe: Jhesii,

Dauidz sen, niiskuzulæ mech! Aff Dauid ær scrtuet, at ha;i tik

hymmerii^hes sætæ ewerdhelighe for sin miskiuid, ok forthy kal-

lædhe tbennæ blinde man Jhesum Dauidz søn for the misku/td

!5 han hafTdhe aff hanncm hørt. Hwilke miskuvtd han manær os at

xcvii' lelæ, ok sigher: forlhy al jak ær misku?<dsambær ok rælwis, manær

jak syndiigbe mæ«, al the lete æfter myn misku«d, at æy skulæ

my« rælwisæ finne them, hwilke«, sladugh ær sowj biærgh ok

bræwne/jde som eld ok rædhelik som Ihordyn, bradh som hænder

20 bughe til at skiwtæ. — Fiærdhæ ær, al ha?j ropædhe æ thes

meer at andræ badha ha«newi Ihighe. I hwilkit os giffs at vnder-

standæ, at wj skulæ jkke latæ aff godhæ ge?ni7jgæ for a/tnærs

affæggelsæ. For hwilkit scriuel ær, at Ihen man Gutz kærlik

haffwe7- skal æy ga til ryggæ aff godhæ for tiltalæn, ok æy boghes

25 ior uenskap, æy læliæs for sil werldzlighe gagn, æy skrymtæ for

sin lighemes hwilæ, æy rædhes for dodhcn, forlhy at ængen formå

at forlagæ liffuil wden Gutz lillal. Æn the som ginge foræ war

Herræ the badhæ Iben blindæ ma^tnen, at ha« skulde Ihighe.

Thef ære the, som Ambrosins sigher, køliighe asUindelsæ stiim

30 ok bang, ok diæfflæ æggilsæ, ok vmildæ mannæ hal, hwilkit os

hindræ aff guthelighe bønæ, hwilke wj skulæ æy lydhæ, wåen æ

thæs meer ropænde. Thy al som prophelen sigher: jak ropædhe

til Guth, nar jak drøffdhes, ok han hørdhe mech, ok rætwisæ

mæn ropædhæ til Gulh, ok ha« hordhe them ok frælstæ them aff

xcviii 35 all theræ drouelsæ. — Fæmlæ ær, at han enkanlighe beddes at

see. Swa bør ok os at bcdhes andeiik syn. Thy al swa som.
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blinder malte æy inga ij menstrit ij Jer?<*alem, swa ok then som

andelighe blinder ær ma æy inga hymmerighes menster. Æn then

ær andelighe blinder, hwilke/t æy hafifwer the dygdhe, til hwilke

sanclus Petrus manær os, ok sigher: leer edher at haffuæ dygdh

ij edhræ tro ok wisdom ij dygdhene, ok ij wisdome?i aterhald, ok 5

ij aterhaldet Ibolæmodh, ok ij thoiæmodet mildhet, ok ij mildhet

brodherlik ælskælichel, ok ij brodberlichelz ælskoghe kærlik. Thy

at Ihen thessæ dygdher ære (æy} nær, ha« (^ær) blinder ij sin

siæl, ok SOHJ se? Hiet ær: diæffuele« ledher mawgæ mæ«niskæ

æfter sik som ære heghfærdughe ok giriighe ok ketlik lustæs lo

ælskæræ, swa at the skodbæ æy æwerdhelik len , hwre luslelik the

ære, ok æy kommeskiilænde pinær, hwre ryghelighe the ære, ok

æy Giitz domæhAvre rædhelighe Ihe ære. — Siællæ ær, at ihesus

sagdhe til hanne«i: thy/i, tro giordhe Ihech hel. Thy sigher war

Herræ: h\vilke?i so/n tror mech, ha« skal hel wordhæ, ok the 15

hælghe kirke tro ær san, hwilke« siælænæ dragher til hymme-

righes, ok my;t pinæ ok mit blodh inledhe them ij hwilæ, ok

sagdhe Jhesus til een siæl: thy at san tro war æy ij Ihech, thy

skal æy godhe tro mæ/jniskæ len wordhæ Ihech, wde« thy?t wtro-

lichet ok thy« fanyte ælskoghe skal nedher thrykke thech til 2)

ængtæ. — Siwndæ ær, at ha« folde Jhesus ok loffuedhe ha«nem

for sin helsæ, ok me^ the^ tha folde ha« prophete« som sigher:

jak skal loffiie Guth. hwilke« S07« mech gaff godh lhy«g, ok

siongæ lofT hexslæ Gulz nafTn, hwilke« lofT ok hedher ok æræ

waraé æwærdhelighe! Amen. 25



/arstø sHHhgjiBn i\ Uturs.

Jhestis leddes aff sin hælghe andæ ok sin fadhers ij

ødhkenæ, hwar ha« wilde tholæ ok forwi;^næ diæffuelsins

frestilsæ os til styrkelsæ. Ok tha ha« haffdhe fastæt fyretighe

daghæ ok fyretighj næter , ij [hwilke] guthdowsins makt

5 syntes, sidhen hungrædhe ha«ne»<, ij hwilke mawdomsins

natur prøuædhes, tha gik frestæren til ha/mew ok frestædhæ

ha,nne?/i aff lighemelik lustæ, ok sagdhæ: om thu æst Gutz

søn, tha sigh at thessæ stenæ wordhæ brødh! ok æt ok wt-

slækkæ thy« hunger. Æn 3hesns tedhe os at wj skulæ æy
xcix 10 lydhæ lighemehk lustæ frestilsæ , wde« hælder at swaræ met

guthelik kewnedom. Scrmet ær, at æy leffv^er mænnisken

alenestæ weth brødh, wde// ij hwært ihef ordh sofu framgar

aff" Gutz mu«. Thy at swa som hgheme« oppahaldz ok

fødhes met mat, at ha« æy wanskes, swa skal siælen fødhes

15 met Gutz ordh , at hu« æy wanskes ij godhæ ok fordærues

aff synden, hwilkit os bør altidh at swaræ lighemelik lustæ

freslelsæ. Tha wilde ihesus^ som tholdæ siælwiliændeg, at

diæffuelsins lemer korsfæstæ ha«ne^«, ok tholde at diæffuele«

tok ha«ne«/ ok satte ha«ne/« oppa mønstersins thak ij

20 ierusalem, ok frestedhe ha«ne/« aff w^Hdz æræ ok mæ«niskæ

loff, ok sagdhe til ihesum: æst thu Gutz søn, tha spring

hær nedher, fore at thu mughe swa fa ma«næ loff for thelikt

jærtekne, om thu æy skadhes aff thelikt spring. Thy at

sc/7uet ær aff thech, at Guth bødh sine ænglæ aff thech , at
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the skulde bæræ thech ij theræ hænder, at thu skulde æy

støtæ ihyne foot weth sten. Æn Jhes?ts swarædhe: sc/vuet

ær: man skal æy frestæ Guth at søghe jærtekna; aff hawne///

met hælighetz dyrffue, ther haw ma awnærledhes wnd- xcix*

kowmæ. — Annæwtidh tok diæffuele/< ihesum ok førdhe til 5

eet stort høght bærgh ok tedhe ha?mem all we/*ldenæ righe

ok theræ æræ, ok frestedhe hawne;« aff werldz gire ok æræ,

ok sagdhe: all thessæ thy//g skal jak giffuæ thech, om thu

falder a knæ ok bedh^r til mech. ihesns swarædhe ha/me?n:

gak bort, diæffuel! Thet ær sc/vuet, at mæwniskew skal bediæ lo

til sin Guth ok thiænæ hannern ensaz/mie;«.

Swa som war selæ hej-ræ 5hesus Chvistus wilde Iholæ dedh

for waræ alerlosn, swa wilde ha?i ok, gensten ha/i haffdhe depilsæ

taget, frestæs aff diæffiiele/i, ok Iher me^ tha ga(T iia« os al

vndersta/jdæ, at diæffiiele« frestæ mæ/tniskcn thes lianiheligheræ 15

at hun gar heleligheræ til Giitz thiænist, ok ther til tekn war

Pharao koning, so;«- teknæ diæffiiele?t, tha grymmæst Giitz foik

som hanne/n thiænle, nar the wilde skiliæs weth hajtne/n. Thwært

amot som Qregorius sigher: diæffuele« giøme at stetæ ihetn vaet

frestelsæ hwilke ha?i wet, at ha?is ære nie^ rolik ræt. 20

Nw ær mærkende, at Jhesus wilde forlhy fresles, at wj

skulæ witæ hwre ma«gfaldelighe diæffiiele« frester os. Thy sigher

ierommns: thu frestes mæst om thu west thech æy frestes, ok <

Ihy lot JhcAMs diæffuele« tagha mannæ ham ok frestæ sik, at

andelik strjdh skulde os kujmogh wordhæ, ok thy swa som diæff- 25

uele/j frestædhe Adam ok Euam ferst til at ætæ forbudhnæ frukt

ok sidhæn aff fanyte æræ ok høghfærdh, ok sagdhe til them: ij

skulæ wordhæ som Guthe , ij hwilke?t hedher vndersta/tdes.

Thridiæ lidh frestædhe han them aff gire, ok sagdhe, at the

skulde faa witæ ont ok got, ij hwilke girj war, thy at swa som 30

girj ær at wiliæ haffuæ godz oft'wer Gutz skipæn, swa ær ok

girj at wiliæ nnghe^ wite effwe;- Gutz skipæn. Sammeledh frest-

ædhæ ok diæffuelen Jhesum ferst aff offwe/atæ. ok badh haunem
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omwændæ stenæ ij brødh ok ætæ, ok tha ha/t gat æy forwnnet

Jhe5«m, tha thænkle (han) met sik , som Crisoslomns sigher:

æn thot hælghe mæ« wines (æy) aff offwerato, tha wines Ihe

stundom aff fanyte æræ, ok thy sallæ han Jhesum ij hegher sladh

sok badh ha?tnem ther springæ nedher fore ij mæ«niskæ åsyn, at

the saghe ha?ine?w skadhæle[s] nedher kowmæ. Ok aff theiikt

spring tha skulde ha^t hedhres som hælgher, at han skulde swa

fanytelighe æræs, Æn JhesMs forwan ha«s frestilsæ met script-

i?jnæ witnæ, ok sagdhe: ma?i skal æy (frestæ) Gulh, at bedes

10 jærtekne ther som ha« ma nytiæ sin skæl til sin Iharf ok hiælp.

Ok nu tha ha»t gat æy forw7inet Jhesum met fanyte heghfærdz

æræ, tha thænkte ha7i at forwinnæ hanncm met girj, ok thy

sagdhe ha?* at ha?i wilde giffuæ hannem all jordherighe, om hajt

wilde bidiæ til hannem, ok forlhy at thessæ æggilsæ rerdhæ gulh-

15 domen, tha svvarædhe Jhesus diæffuele?« nu hardhelighe, ok bedh

ha«ne?n at ga fra?i sik, ok sagdhe: gak bort fra« raech, diæffuel!

thy at scvaiet ær, at man skal bidiæ til sin Guth ok dyrke ok

ihiænæ hnniieHi. eensammen. Æn ij the twa æggilsæ so»i ma«-

dome^t rerdhæ swarædhe ha« saghtmothelighe. Thy at sohi Cri-

20 soslomns sigher: lofflikl ær at waræ tholugher ij sin cghen vræt,

æn vmildhet ær at Iholæ ok skrymtæ Gulz wræt, ok nu swa som

Jhesus bortælte diæffuelsins æggilsæ met scriplennæ wilne, swa

l)er ok os at gøræ. Thy at nar ha« ægger os til øffwerflethekhet,

tha bor os at swaræ som Paulns sigher, al mat ok dryk ær æy

25 hy/Hmerighes righe, vden rætwisæ ok iridh ok glædhe ij then

hælghæ anda, ok æy skulæ wkysche mæ/jniskæ ok æy drinkæræ,

wde« the bætræ sik, at haffuæ hywimerighes righe, ok køt ok

blodh, som ær ligheme/ts lustelighe gerniwgæ, skulæ æy haffuæ

hymmerighes righe, ok æy skal skers luslæ røtelichet haffuæ op-

30 slandelsæ vrølelichet, ok nar diæffuelen ægger os til høghfærdh,

bør os at swaræ hannewi som scraiet ær, at hans høghfærdh ær

nedher draghen til hæluetes, ok som Augustinus sigher: myugdom

gør mæiiniskene lighe ænglænæ, ok heghfærdhen giordhe diæfflæ

aff ænglænæ, ok hu« ær all ondhskaps ophoff ok sak ok ændæ,

35 ok hu/i ær æy at enæst synd, wde« ængen synd kan waræ wde«

hæwnæ. Andræ synder ære ij ondæ geyni«gæ, æn heghfærdhen
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til blændes afftæ rætwisæ ok godhæ gemhigæ. Thy at so/n

Gregoiius sigher: a(T bæ;mæ eterfiillæ root oprinnæ siw dødhe-

lighe synder, som ær fanyt æræ, awnd, wredhe, lætiæ ater-

draghande aff Gutz Ihiænist, nizskap, effwermatæ bukxfyllæ, wkysc-

het. Ok forlhy at diæffnele« hiell mankenet fanget met thessæ 5 ci*

siw høghfærdhenæ ondhskap, tha kom war aterlesæræ til andelik

stridh mot diæffuelen, fulder met siw Iben hælghe andz nadher,

som ær: gulbelik snille, ok anwardhæ?jde Gutb sin wiliæ, ok

astU7tde[/*]dbe ha« offwer all thy/ig, mot wkyscbet; skæilik vnder-

standelsæ mot drukkenskap so/n skælet fortager; sniælt radh so/n lO

ær at latæ forgangelikt we/-ldz godz ok taghæ æwerdhelikit

hy/nmerighes godz, mot girinæ; styrke til godhæ ge/ningæ mot

lætiæne. ok saghlfærdugbet met wisdom mol wredbe, so/n for-

tagber bughen at skodhæ hwat sant æller vsant, ok ræt æller

vræt ær: mildhet mol awnden, ok guthelik ræddughe mot høgb- 15

færdh, som aff diæfTuele« (ær). Hwilken swa ær wordben at ha«

ængen rædhes, ok ær kunning effwe/- ;il!æ hoghfærdughæ so/^nær,

ok nar diæfluele/t fresier os aff nidzsk;ihs girj, tha bør os swaræ

hanne/n, at war He/ræ manar os ok sigher: wakten edher for al

nidzskap ok som Augustimts sigher: nidzsker girugher taper sik 20

siælffwe/-, før æn han afflær godz, ok grips aff diæffuelen, før

æn han griper Ihet han vrællelighe asUinder. Han ær liger

bæluete, thy at hæluete fylles æy æ hwre mangæ Ihet opswælgber. cu

Swa fylles æy g(i)rugber, æn Iboc at allæ righedomæ influle ij

ha/ine/n, ok han wilde ge/næ at ængen a//nar ma// waræ ij 25

we/ldenæ. ther lil al han malte alt sa/nman ensa/nmen æghæ. Ok

sigher G?ego////s: hwær then so/n ij thessæ werldcn æruedhæ at

fa righedomæ ok bedher, ban wordber diæfflænæ hws, thy at

sidben ba7^ baffwe/- fangit righedomænæ, tha anuardbæ ban sik ij

skørlefneth, at skørlefnedhen skal forgoræ ihet so/n giren sa;nma/t- 30

drogh, nidzsker man brænder bær aff girennæ eld ok meghen

omsorgh, hwre han ma Ihe afflædh thyng gomæ, ok ther æfler

skal han brænne ij hæluetes eld. Ser ban waldugber man, tha

rædhes han at ban ær een roueræ. Ser han faltugher man, tha

thænker han at han ær een Ihiwff', ok thol ysald swa meghet ij 35

sik, hwre meghe/ ont han rædhes. Thy bor os thessæ synder ok



108 Første Søndag i Fasteu.

diæffuels æggelse at forwinnæ me^ wars Herræ æfte?døme. Først

tholæmodhelighe at swaræ ok skællighe som Jhes«s giordhe til all

thyjtg wde« thrætæ. Thy at som scyj'uet ær: tholugher man ær

CII* starker kempe, ok then so»i skællighe styre sin hwgh ok sin syne

5 ær bætre, æn then som mæktughe stædher winder, ok hedher ær

at ma«ne/j. han skil sik fran thrælle, æn vsniælz nianz mun til

blandes smælik ordh. Os bør at sta mot diæffuele?i ok forwinnæ

hannem starlighe, som Jacobw« apostohis sigher: sta[«]den amot

diæffiielen, ok ha« skal fly fra« edher. Ok Gregorius sigher, at

10 diæfftiele« ær wanmaktugher som myre, nar mænnisken sta^jder

amot hannem. Æn om hans ondæ æggilsæ tages, tha ær han

starker som leon. Thridiæ tidh bør os framhaldelighe forwinnæ

hannem.

Aff thessæ thre ^om nu ær sakt sagdhe war Herræ sancte

15 Birghilte: slat stadugh, thy at thu skalt waræ swa som riddæræ,

hwilken som slaghen ær met mangæ saar, Iha giffwe?- han wuenen

meghe^ huassaræ meere saar, ok wordher thæs hetæræ al slridhe,

at hau mer slås aff vuejiner. Swa skalt thu sla vuennen ater ij

gen, ok waræ stadugh, ok haffwæ skællik wiliæ, ok sladelighe

20 bliuæ ij godhæ. Tha slår Ihu diæffiielen ater ijgen, nar tha

lydher æy frestelsen, wden star manneligbe amot Ihem, ok sæller

cm ødhmyiigt mot høgbfærdh, aterhald mol øffwermatlæ swalgh. Thu

æst ok stadugh, om thu korræ æy mot Guth ij frestelsæ, wden

Ihol gladhelighe, ok reknær Ihe^ al waræ for Ihinæ synder, ok

25 thakkæ Guth. Tha ær thy?*. wilie skællik, nar thu aslunder æy

løn, wden æfler myn wiliæ, ok anuardhæ thceh all samman ij

mynæ hænder. Thet førstæ godhæ som ær at ijgensia sin wuen,

Ihet haffdhe æy Lucifer. Thy at han lydde ginsten sin thænkejt,

ok Ihy fiæl han voprætligbe. Thy at swa so7n han haffdhe ængen

30 tilskyndere æller æggæræ ij (sin) jlzske ondskap, swa skal han

ok ængen oprællæræ haffuæ. The^ andræ godhæ som ær stadhe-

lichet, Ihe^ hafldhe æy Jwdas, thy at han wanhopædhe, ok op-

hængde sik siæifwe?-. Thet Ihridiæ godhæ som ær godher wiliæ,

ihet haffdhæ æy Pylatus, thy at han haffdhe hetæræ wiliæ at

35 thækkes Jødhænæ ok til sin hedher, æn at frælsæ mech afT

dødhen. Æn ihet førstæ godhæ som ær at ijgensia sin vuen,
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thet haffdhæ niyn modher. Thy at hwre ma^jgæ freslelsæ lustæ

hu» liaffdhe, swa mang genuærdugh thy^tg salte han mot them.

Thet andræ godhæ haffdhe Davvidh, hwilke?^ tholugher war ij gen- cui*

uærdhæ ok æy wanhopænde ij sit synde fal. Thet thridiæ godhæ,

som ær fulkummen wiliæ, Ihet haffdhe Abraham, hwiike?« som 5

forlot sit fædhernes land for myn skuld, ok wiide offra mech sin søn.

Framledhes swa som Jhesus fastadhæ forst, ok foriian sidhen

diæfTuele/t, swa bor ok os fastæ, at wj met war søtæ herræ

Jhesu Christ'i hiælp gitæ allæ ondæ andænnæ æggiisæ forwonnet,

ok ij Ihet som Gregorius sigher, ber os fastæ for thry thy^g, først lo

forlhy at wj synde met war ligheme, thy bør os thwingæ ha7^nem

me^ fasla. Hwar aff een hælgher man sagdhe: jak predikædhe

fastæ, at wi skulæ twingæ os for Guth skuld. Ok een a?inær sagdhæ:

jak saltæ mit ænlite at bidiæ til Guth ij fastæ. Ok ær scHuet, at

Josaphat ko/miwg ræddes Gutz dom ok gaff sik allæn til at bidiæ 15

Guth ok predigedhe fastæ ij allæ landen. Hwilkit thc æ-y gøræ

som, æn thol (at) the latæ æy redhæ sik mat v/den een lidh om

daghen ij faste7tnæ, thoc sitiæ Ihe weth dryk om daghe« ok civ

nattenæ, swa længæ som them lyste ok ætæ om quelden stujjdom

æy for wanmaktz wedherlhorft, wden at them skal thes bæder 20

lystæ at drykke, ok at the skulæ ængen thwingd kæ/mæ. Mot

hwilke py-ophetcM sigher: hwær then siæl, the« ær hwær Ihe

mæwniskæ, som æy Ihwinges ij the faslædaghæ som budhen ær aff

the hælghe kirke at fastes, ha^t skal forfaræ fra« Gutz folk. — Ok

tedhes s««cte Birghitle aff e?jnæ siæl, øffwe?- hwilke?i een diæffuel 25

kærdhe ok sagdhe: hu7t øffwergik ok syndædhe, at hun aat ok

drak swa som jak æggædhe hæwnæ^ ok wilde ængtæ aterhald

haffue, ok Qhy) ær hun my«. Hannem swarædhes: for thy at

hun lydde Ihech til alt swalgh, ok wdc« rærskeppelsæ ok vater-

hald , thy ingak ij hænnæ ok swnderslit hæwnæ met thi/me 30

tænder ok swnderslit hæ?inæ hiærlæ, swa at hwær høghfærdhenæ

ok giri/mæ ok vlydhnewnæ ok øffwev mattæ swalgx diæffuel,

hwilke?i hun lydde, æghe een del aff hæ?tnæ hiærtæ, ok pinæ swa

at huji altidh slifes ok mynzskes ok aldrigh opnøtes.— Annæ^ttidb

synde wj [nar wi] opnødæ limen som Guth gaff os til syndæ bætring 35

fanyteligbe, hwar aff scriuet ær: Guth gaff syndugher raa?t stadh
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civ* ok timæ til synde jdhriighæ ok bætring, ok ha?* wawnyteæ l\men

til heghfærdh. Ok kærer war Herræ: jak gaff syndughe mæ«-

oiskæ time, at hun skulde gøræ jdhruge ok bætring for sin skør

lefnet, ok hu« wil æy. Ok thy skal jak sænde hæ7inæ ij pinæ

5 sæng, ok the som vkyschelighe met hæ/jnæ leffdhe skulæ waræ

ij mæslæ drøwilsæ, wden the bætrin sik. Thy mædhæn nu ær

quæmmelik timæ ok helsæ daghæ ti! at ijgenlesæ waræ synder,

ok helæ waræ siælæ, tha tilber os thennæ limen at offra Guth

til enkannelighe thiænistæ. Thy at sowt Augttstiiius sigher: fastæ

10 timen ær tidæ delen afT arsins time, hwilkeu os bør at tidæ Gulh.

— Thridiæ liidh tha synde wj mot Gulh ij waræ gerningæ, som

prophetejt uedher gar ok sigher: o hej-ræ Guth, wj syndædhe.

cv wj giordhæ wmildhet ok gingom fran thinæ budhordh, ok bør os

met gerningen at bætræ fasstande, bidhænde ok til kirkæ gang-

15 ænde, ok at søghe afflat ok at giffue almoso ok andræ miskuwd-

sommæ gerningæ gøræ. Thy at som Paulws sigher: æræ ok fridh

ok hedher ijgengældz hwær then som gor ihet som got ær, ok

swa som, fastejtde ma«z spot dræper ormen, swa dræper fasten

diæffueiew, ok swa som fiskin simber ij wantnet ok dør ij thørkæ,

20 swa lustes diæffuele« ij øffwerfledhelichet, ok dør ij thørræ ater-

hald, ok swa som hwnger ælter wlffwæn wt aff skoghen, swa

ælter fasten diæffuele?* wtaff siælene, ok swa som hit watn ælter

hunden wtaff stekæræ hws, swa ælter het kærlicx bøn diæf^ueIe?^

wtaff siælene. Ok forthy sigher war Herræ ij læste?inæ, at

25 diæfTlæ kønet kan met ængte a/tnet wtkastæs aff siælene wde/t

met bøne ok fasta. Wj haffuæ aff Guth thry Ihyng som ær siæl

ok ligheme ok weHdz godz. Thy bør os offræ Guth bønæ aff

siælene, fasstæ aff lighemen, almosæ aff godzset. Aff hwilkil

scriuet ær: hønen ær godh met fasten ok almosæ, hælder æn

30 sammanlæggæ liggændæ fææ. Thy at almosæn frælsær aff dødhen,

ok hun ær the som rensær synde« ok later sin gørære finne

æwerdhelikit liiff. Til hwilkit os werdughes at ledhe war herræ

Jhesus Christus ! Amen.



!åmm øonkgjirn ij Wrant.
cv*

I
hestts gik a hænder tua hedhnæ stædher , s,o?n hetæ

iy Tyn/5 ok Sidon , ok een hedhen q?/innæ wtgik aff een

th^'n stadhen ok ropædhe til ihest/m ok sa(g)dhe : o herræ,

miskuwde mech! thy at myn dolter quæls ok mødhes aff

diæffuelen. Æn ihesus swarædhæ hæmiæ æy eet ordh, ther 5

til at hæ;^næ astuwdhen skulde thæs meer opuækkæs ok

framhaldæ sinæ bøn ok hæwne stadhelighe tro tees , ok

apostoli opuækkæs at bidhiæ for hæ/mæ. Hwilke tha ginge

til Shest/m ok badhe for hæwnæ ok sagdhe: o herræ, hør

hænnæ bøn, ok giff hænnæ ihet hun bedhes, thy at hm/ 10

roper æft^r os. Shesus swarædhæ: jak ær æy sænder wdew

til Jødha folk. Tha kom quiwnew siællf fram, ok fiæl a knæ

for hannetn ok sagdhe: o hé?/ræ, hiælp mech ok fræls mj?i

dotter aff diæffuelew! Shesiis swarædhe: æy ær got at takæ

børnewnæ brodh, so;;^ ær Jødhænæ brødh, so^^ ær jærtekne 15

ok guthelik kæ;medom , ok giffue hwndæ, som ære hedh-

niwgæ. Qui/mæn sagdhe: o herræ, sv\a ær sant, æn thoc

at hwndæne ære æy wærdughe at fa børne/mæ brødh , æn
thoc ætæ hwalpænæ aff the smuUer so;;/ fallæ aff theræ

herræ bordh. Swa wordhæ jak wærdugh at fa nagher smulæ 20

aff thinæ nadhæ. Æn ihesus saa hæ;mæ tro ok stadughet ok

ødhmyugt, ij thy at him (wordh) liknædh weth (hwnd), ok lot cvi

thoc æy aff sin akt, wde;/ ødhmyugedhe sik siælff meer, ok
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liknædhe sik weth hwalpæ. Ok ihesus sagdhe til hæwnæ: o

q?/mnæ, ihyn tro ær stoor, wardhe swa som thu wilt! ok ij

saw^mæ stund wordh hæwnæ dott^r hel ok fræls afF diæfTuelew.

I Ihessæ hælghe læst næffnes fæm persone: dlæffuelew ther

5 mødde dollerejt, ok doUeren som qualdes, ok modhere/t ther badh

for dolteren, ok apostlane som badhæ met quinnen, ok war sete

herræ Shesus Christus, som først æy swarædhe qumnen, ok ther

æfter fulkommelighe børdhe hæiiaæ ok hiignædhe.

AlT ihet førslæ ær niærkændæ, at læste« sagdhe os ij dagh

10 siw nætter, hwre kloklighe diæffueie?« frestædhe Jheswm, ok hwre

wislighe Jhe««.« forwan Jia?tnem, ij hwilke os gifls (at) vnder-

slandæ, hwre swiklighe ban fresier rælwisæ, ok hwre Ihe mughe

forwiwne hanncm. I dagh sigx os, hwre sørghelighe ha?* quæl

Ihem som ha^t ægher ok innebjgger, ok at the thorffiiæ starka

15 bønæ ok Gulz ok hajts uene hiælp, at the mughe afT hawnem

quitte wordhæ. Ok ij dagh om siw nætter sigx, hwre diæflfuelen

lok met sik siw wærræ andæ til at hardhelighe frestæ Ihem som

cvi* ha« haffwer mist ok ingar ij Ihem åler, om the ku?inæ atkommæ,

ok bjggæ ther. Ok æn thot (al) syndughe mæ^tniskæ quæliæs

20 æy synlighe aff diæfTuele«, thoc quæliæs the ij sit samwit. Som

August i7ins sigher: o herræ Gulh, Ihu badt ok swa ær giorl, at

syndugher hugh ok wanskipædher ær sik siælflfwey pinæ. Thy al

all wanskipædh Ihyyjg vsynlik ære vrolik. Ok sigher prophele?*:

vmilde mæn brinne som haffuet, som æy kan hwilæs ok æy ær

25 frcdh met wmilder ma«, ok Ihy som pjopheteyj. sigher, skulæ

ihe Ihiænæ andræ gulhdhæ, som ær diælTlænæ, ok them vnder

bughnæ waræ ij hæluele, hwilke them skulæ æy giffue hwilæ dagh

æller nat.

Annænlidh ær mærkænde, al æn Ihol dollere« jllæ qualdes,

30 iho badh hu« æy siælff for sik ok æy læsom [w]ij nagher then

aff diæffuele« qualdis, at ha« haffwer bidhit for sin helsæ, vde«

^ wæl ku«næ Ihelighe lelæ sik eld, jærn, snaræ, æller watn til

sine fordærwilsæ. Swa syndugher, ij hwilke diæffuele« bygger
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andelighe, Ihe kiiwne wæl lil sinæ siæls fordærwilsæ lelæ lilfællæ

lil wejldz hedher ok godz afTling ok sin lighemelighe liislæ op- evn

fyliilsæ. AfT hwilke prophcte;* sigber: Ihe ære sniælie at gøræ

ondh lhy?*g, æn æy ku/znæ Ihe geræ wæl ælle godh Ihy^jg, ok

Ihy som scraiet ær, skulæ the so»« ondh thyng giordhæ ga ij 5

æwerdhelik eld. ok thy skulde rælwisæ mæu ge/næ biJhiæ for

them ok manæ Ihem lil sc;<ptæmal ok bætring. Thy al som

Jacobus apos^olus sigher: rælwis m3«z bøn dugher meghef ij Gutz

åsyn. Ok bødh war He/ræ sa?jcte Birgitte bidiæ sin srr/ptæ

fadher at manæ een siwgher man til scrjptæmal, som megheMO

war syndugher. Scr/ptæ fadheren nianædhe hannem eenlidh ok

a/mænlidh, ok hn?« swaradhe. at ha?< æy wedherlhorffle scr/ptæ-

mal. Tliridiæ lidh, ælle/- Ihy som Guth wisde so;»cle Birghitte,

tha sagdhe scrtplæfadheren lil ha/mem: Jhesus Chrisius liwænde

Gnlz søn ok diæffuelsins herræ sigher Ihech, at Ihu haffwer ij 15

Ihech siw diæfflæ. Then førslæ siler ij thil hiærlæ ok binder the^

at Ihu fanger æy jdhrwghæ for Ihinæ synder. Then a/men siler

ij thin øghen. al Ihu skulæ æy se ihe ihvHg ther Ihy/t siæl ære

nylelighe. Then Ihridiæ siler ij Ihin nnii/j, at thu skalt æy lalæ

noghet lil Gulz hedher. Then fiærdhæ siler ij ihyn nedhræ heme- 20 cvii*

lighe lem, ok Ihy ælskædhæ thu all vkyschetz vrenlichet. Then

fæmtæ ij Ihinæ hænder ok føler, ok Ihy ræddes thu æy at røuæ

mæji ok dræpæ. Then siælle ij Ihinæ inælwe, ok thy æsl Ihu

vndergiffiien øffwermalæ swaigh ok drukke?tskap. Then siwnde

siler ij Ihy^i siæl, ther so7n Gulh skulde siliæ. ok ther siler nw 25

hans wuen. For Ihy Iha scrtplæ Ihech met jdhrughæ raskelighe.

tha far thu æn Gulz miskn;td. Han scrtplædhæ sik afflæ rae^

grætænde taræ, ok do siællæ daghen ok kom oppa hymme-

righes wægh.

Thridiæ tidh ær mærkænde, at thæssæ quinnæn aslundædhe 30

meghe? æfler sinæ dollers helsæ. I hwilkit Ihem giffs al vnder-

slandæ the soyn børn hafTuæ, al Ihe ware alhughelighe om tlicræ

siælæ helsæ, for hwilkil scrnict ær: sladhfæsl gømæ øffwer skøræ

ok kala doller, at hu7t skal æy finnæ lilfællæ al wannyliæ sik at

leffuæ skørlighe, ok lata Ihcch kommæ ij wbrygdhilse, ok skæmmæ 35

Ihech ij folket. Thy al huilken som ælskær sin søn ok doller,

8
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tha giffiie them jdhelighe næffst, at the skulæ glædhes ij yterstæ

limæn. Thy at then som lærer wæl sin sen ok dotter, ha« skal

loffuæs ok æræs ij them. Thwært amot ær scrtuet: allæ se«ner

cvm ok dotter som wtfødhes aff ondhæ mæ?iniskæ, the ære ondhskaps

5 witnæræ amot iheræ forældræ ij sinæ slækt. Ok ær mærkænde at

Jhesus miskmtdædhe æy qui?inen, før æn hu« nalkædhes hawnem.

Thy at som scWuet ær: lankt ær helsæn fran syndughæ niæn-

niskæ, ok lankt ær Gnth fran vmildæ mæ«niskæ, til thæs the

bætræ sik. Thy manær Jacob«« apostohts os ok sigher: nalkes

10 Guth met godher wiliæ, ok ha« skal nalkæs edher. Ok sigher

Paulus : gangom til Guth met sant hiærtæ ok fulkommelichet.

Thessæ qui«næ war ok wærdh at heræs, Ihy at hu« bleff sladugh

ij sinæ bøn. For hwiiket Paul«« sigher: bidhin wde« ateruænde

ok thakkær Guth ij allæ thy«g. Ok ær scHuet, at war Herræ

15 skodhæthe ødhmyughe mæ«niskæ bønæ ok forsmadhæ æy theræ

bene. Ok Ihy Iher til at thæssæ qwtnnæn matte wærdugh wordbæ

at heræs, tha ødhmyughede hun sik swa meghe«, at tha hu« war

liknæth weth hwnd, tha iiknædhæ hu« sik weth hualp. Ok thy

sagdhe Jhe««« til hæ«næ: for thy« edhmynge ordh tha skal diæfl-

20 uelen wtga aff thinæ dotter. — Ok ær mærkændæ, at syndugher

man liknæs weth hwnd for fæm thy«g. Først for thy at hwnden

cviii* blyghes æy at gøræ sinæ fylskæ ij mæ«niskæ åsyn. Swa blyghes

æy vsæl syndæræ at syndæ ij Gutz åsyn ok alt hymmerighes

hærskap. Hwiiket war Herræ kærer offwer eet landzskaps folk

25 swa som offwer een maji, ok sagdhe: thu gør thy« eghen wiliæ,

ok alt ihet Ihit hiærlæ lusler, ok rædhes æy mech som thy«

skaparæ ær, ok ijgenlestæ Ihech me^ myn hardhæstæ dødh, wde«

thu wtsputtædhe mech wtaff thy« mu« swa som wansmakande

thyjtg ok jllæ loktænde, ok thu j«nelykte diæfTuele« ij thit hiærtes

30 kamaræ met thy« siæl ok wtæl[yk]te mech thædhæn swa som

Ihiwff ok reuæræ, ok blyghes æy meer at synde ij my« åsyn æn

vskællik diwr ij theræ sambland, ok thy ær wærdugh rætwisæ ok

rætwis dom, at thu skalt æltæs fran hymmerighe aff allæ mynæ

wener, ok skipæs ok sætiæs æwe/dhelighe ij bland myne vuener.

—

35 Anrtæt ær, at hunden ær matgirugher ok vmættelik, Swa mættes

æy syndugher ma« aff synde lustæ. Thy sigher prophete?* aff
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thein, Ysa. Ivj, at the Ihola hwnger som bundæ, ok at Ihe ære

vblyghæslæ hundæ [som] æy kunne mættes. Ok ær scriuet en sladh:

girugx moHZ oghæ , som leknæ ha«s syndæ giris luslæ, ær cix

wmætleliket til all ondhskaps del, ok skal æy mæltes. Ok sigher

war He/Tæ , at wejldziik tbyng, somj synes ok nu mæslædol aff 5

allæ astu/zdes, formugbe æy at mæltæ mæ/jniskæ«, wde7< opwækker

hæ?tnæ astu?(den æ meer ok meer til at afliæ them. Æn myn

ordh ok n\\ii kærlik skal mættæ mynæ tbiænislæ mæ?i, ok op-

fyllæ tbem met fulkommelik bugnætb. — Thridiæ lidb Iba akter

bwnden ængle naffn wden sit eghit. Sammæledb gør ok syndiigber 10

ina/i, for hwilket war Herræ siglier aff een syndugher man: han

haffwer hwnde oron. tby al swa som bwnden akter æy sin herræs

naffn ok æy a?inærs manz swa megbei som sit eghit naffn. om

ha?t børe Ihet næffnes, swa akter Ibennæ æy swa meghe^ Gutz

naffns hedber, som sil egbel n[a]ffns bedber. Thy fur tbe^ ok 15

andræ bajis synder furdømdes ha« til hardbæstæ pinær, ok sagdlie

war Hfj-ræ til een awnen bøghfærdugher synderæ : lhy?t stor

talughæ tungæ skal ihigbe ok tbit naffn, hwilket thu bøghtidheiiket

kalladbes ij jordherigbe, skal waræ ij glemskæ ok vbrygiibilse ij

myn åsyn ok allæ mynæ hællighenæ, wde7i Ibii bæter thech. —20
Fiærdhæ ær, at bunden ij gen opslugber the fylskæ som ha« cix*

wtspydde, swa gør vsal synderæ affla, at ha« aj»nenlidh gør the

synder som ha« wtspydde met sc^vptæmal. For hwilket sc/iuet

ær: swa som hunden omwændes til the lylsko ha« wlspidde,

swa ær vsniælder niaji. bwilke/i ajjnæntidb gør sinæ synd. Aff 25

hwilke Pelrjts apoiVobts sigber. at theræ æfftræ timæ ære wærre

wordhne, æn theræ førræ timæ, ok bædræ wore them æy at

vndersta?tdæ rætwisænæ wægh, æn æffter hænnæ wetberkæ/tnæ

aterga til ryggæ aff the bælgbe Gutz budhordb som them ær

anuardhæt. Tby at the wordhæ som hundæ, so[m] sik wænder 30

til sil spiænde, ok swa som swiin ther Wgyei- ij swiinæ soiæ. —
Fæmtæ ær, at bunde/t biter me^ sinæ tæn. Sammeledb gøræ

bakdantæræ ok liwgharæ ok bajtnæræ, aff hwilkes mun , som

propbete/t sigber aff, ær fulder met bannilse ok beskelichel ok

wærstæ eterormæ eler wnder theræ læpæ. Ok sigher Paulus: ij 35

wite the?, at bawnaræ skulæ æy haffuæ Gutz righe i hymmerigbe.
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Ok ær scriuet, at then mun som liugher hart. dræper sin siæl, ok

CX liwgheræ løn ok del skal waræ ij hæluetes sio, hwilke?i bræyjnende

ær met eld ok bræ/tneste[n]. Ok thy ær æy got at tagha Gutz

sønær bredh, som ær hans wælsignædhæ ligheme ok gifTue the-

5 lighe hunde. Ok Ihy wtelykkes Ihe aff hymmerighe, som scrtiiet

ær, at wde?i hymmerighe skulæ hundæ waræ ok mandræpæræ ok

affguthe dyrkæræ, ok hwær then som ælskær ok gør lyghn.

Fiærdhæ tidh ær mærkænde, at aposllane badhæ for qwtnnen,

ij hwilke os giffs vndersta?idæ, at hælghe mæn bediæ kærlighe for

10 os, som Bevnardw« sigher, som scrtuet ær aff en hælgher man,

ok sigher Ihennæ hælghe ma?inen, nar hayi leffdhe, tha warkun-

nædhe han syndughe mæ/iniske ok badh for them, æn nu bedher

han swa megheif meer, hwre sawnelighe ha?< wet waræ ysæld. Thy

at hymmerighe, ij hwilket ha« ær intaghen, omskifte æy wde?»

15 økte hans kærlik. Ok ær scriuet, at Jeremias bedher meghet

for folket. Ok tedhcs sele. Dirghilte ma?jgæ sinæ, hwre jomfru

Maria ok alt hymmerighes hærskap badhæ afftæ for syndughe

mænniskæ, ok hwre Ihe wændæ sik kan Ihem som skulde for-

dømes, Ihy at the (waræ) wwærdughæ at nyliæ theræ bøn. Æy
CX* 20 høre ok Guth them, som bediæ for ilhærdzfuilæ, wde» Ihe om-

wændæ theræ wiliæ til Guth. Ok thy sagdhe ha/t til Jeremiam

prophete«: bedh æy for Ihetlæ affguthe folk, ok tak æy loff æller

bøn for them , (hy at jak skal æy høre ihech.

Fæmtæ tidh ær mærkændæ, at Jhesws dualde at swaræ

25 hættnæ. Først til at hættnæ astu/tdæn skulde Ihes meer optændes,

thy at, som Gregorius siglier, hælligh astu/tdelse waxa aff bidhen

ok dualæ, ok wanskæs Ihe aff dualæ æller bidhæn , Iha wore Ihe

æy astu/idelse. Ok sigher Augufitinus : nar Guth giffwer slurtdom

seent, prøwer ha/i os sinæ gaffuæ godhæ waræ, ok negher os

30 æy Ihem. Længe astundelik ihyng lages ok faas setelighe, ok

rasklighe giffuen thy/tg aklæs lilil. Gulh gømer Ihech ij Ihil righe,

thet han wil æy rasklighe gifTue, al Ihu skal nimæ høghelighe at

astundæ høghelik ok slor lhy«g.— Annættlidh at hættnæ odhmyukt

ok stadugheel skulde tees, Ihy at hun forsmadhe æy, al hun

35 wordh liknelh weth hund, ok lot æy aff sinæ bøn. For hwilket

CXI Gregorius sigher: inførdh smælichel prouer, hwilke?t hwat hwær
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skiler ij sik, ok fnlkomnædes ij hæ/mæ the^ scr/pten sigber: odli-

myuglix ma?jz ben gaar gi/jnom skyn, ok bugnes æy før æn bu«,

nalkæs Giith, ok gar æy bort, før æn hoxtæ Gulb skodher bæ»nf,

ok war He/ræ skal æy fiærkæ sik fran hæ/<næ. — Thridiælidh at

os skulde giffues stadughetz æfte/deme ij bene, somj CrysosloHM/* 5

sigber a(I: o hwre meghe^ gutbeligbe bøne stadbelicbet dugber,

thy at Ihet som aposllanæ fingæ æy bidhiænde for hæjjnæ, Ihet

fik bu/t met sine bønæ stadbelicbet. Ok tby giffs æfterdøme, at

wj skulæ siælue megbe< ok stadbeligbe ok hetelighe o[k] allhra-

ligbe bedbes waræ siælæ belsæ. Som uar Fle/ræ manær os ok |o

sigber: wagben a gutbeligbe bone ij allæ timæ. Ok ær scriuet,

at apostlænæ waræ eenbughligbe ok stadbeligbe waræ ij gutbeligbe

bønæ met Maria Jhesu modber, ok ij tben time som Gutb sænde

tbem sin bælgbe andæ. Tby sigber Bernard««: tbu skalt witæ, at

diæffuele/j idbelighe sæter forsat for Ibem sohi. stadbeligbe frarh- 15

haldæ ij godbæ, tby at ba« wet at tbe eensa/mæ dygbden for-

skulder kronæ aff Gulh. Ok sigber Xitgustiims ^ at sladughet

frambald ær stor Gulz gaffuæ, met hwilke allæ andræ nadbæ ok cxi*

gafTuæ stadbfæstæs. Hwilke war søtæ Gutb wærdugbes swa ij os

stadbfæstæ, at wj mugbe met hannem æwerdhelighe sælæ wo"rdhæ!20

Amen.
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M en ma/« kom for ihestmi so7n pintes aff diæffuele^«, ok

han war badhæ blinder ok dumbe. Ok ihestis gaff

ha?2ne//^ badhæ syn ok mal, ok alder almughew vndrædhæ ok

sagdhe, at ihesus war Gutz søn. Æn Pharisei the sagdhe, at

5 ha;^ wtkastæ diæfflænæ ij diæfflæ høffdhinge^^s makt, sow^

kalladhes Belzebub. Æn ihesus wissle theræ thankæ ok

sagdhæ til th(?m: hwært thé't righe ij hwilkæ hwær ær amot

andro/r/ ødhelægx rasklighe, ok hwær stadh ok hws swnder-

skift ij sik, swa at hwær kiifw^r mot a;?net, thet skal æy sta

10 ij fredh. Swa om diæfflænæ kiffue i;/børdhes , swa at hwær

vtkaster a/mær, hwre skal tha theræ righe sta, hwilket ængæ-

ledhes ær sant. Nu mæ.dhæn ij sighe at jak wtkastær diæfflæ

ij diæfflæ høffdhingæws makt, ij hwas makt wtkastæ tha

idhre søwnær them , sof/i woræ exorciste , hwilke som til

15 Gutz naffns akallæn wtkastæ diæfflænæ. Thy skulæ the

wordhæ idhre domeræ, thy at the giffue Gutz naffn hedher

for diæfflænnæ wtkastilsæ. Ok ij sighin, at jak wtkastæ

cxii diæfflænæ ii diæfflæ høffdingæ;«s makt, thy mædhen jak wt-

kastæ diæffuelew ij my;^ hæJghe andæs makt, skal Gutz righe

20 kowmæ idher &om oppa mech tro. Hwilket ij mughe vndersta

aff thy, at jak swa fordærffwer diæffuelsins righe, thy at

engin formå at iwga ij sin stærkæ tiændæ hws ok bindæ

ha.nne??i ok røuæ, wdew han ær starkre æn han. Ok thy

mæåhen jak swa gør weth diæffuele«, wtkastær hannem aff
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the mæwniskæ sorn han hygger ij , tha mughe ij vndersta,

at jak ær starkaræ æn han, hvilket jak æv waræ, wdew

guthdomsens makt ware ij mech.

Thenuæ ma« sohi qiialder war aff diæffuele« ok wordh

miskundsamiighe frælster aff war setæ herræ ihesus Christus, 5

han leknæ syndugher ma«, hwilke« thry ondh thy/zg haffwer.

Ferslæ ær, at han andelighe iwnebyggis aff diæffuele?*, swa som.

tiieMnæ lighemelighe, swa som ij suwnodagx war sakt aff then

som siw diæfflæ ijbygdæ. Ok sigher Christus aff een ma?t, al

diæfflænæ sta wedher haws sidher, ij hwilke/ts siæl the byggæ, 10

thy al hu7t ær dedh for mech, ok aff the siæl, som ha« alsliogs

ægher, viger ha« aldrigh wde« nødhder vaet Gutz makt ok wald.

Som Christus sigher: aldrigh wtgar diæfiiielen aff Iheræ siæl som cxn*

ha/i allæledhes ægher wden vnet mil wald. Thy at swa som

ætikkæ lilblandes set win, tha syre the; alt samma/i ok skils 15

aldrigh fran winet, swa wtgar aldrigh diæffiiele/t aff nagher mæn-

niskæ siæl som haji ægher wdew me^ mit wald. — Annæl ær,

at ha/j ær andelighe blinder, Iby al han akter æy Guth ok

Ihænker æy kommæskulænde godh len æller ond, thy at hans

synder haffwer giort ha7jnem blinder. Som sc/iuet ær af jlzskæ- 20

fwllæ mæ/tniskæ. al Iheræ ondskap giordhæ them blindæ ok the

wisle æy Gulz hælghe thyjjg. ok hopædhe æy rætwisæ/inæ løn,

ok ginge som blinde, thy al the syndelhe mol Gnlh. — Thridiæ

ær, al han ær andelik malles, (som) blyghes at wedherga sine

synder, mol hwilkc« scrtuel ær: blygx æy at sighæ sant for 25

thinæ siæl helsæ skuld , ok blygx æy at wedherga Ihinæ synder,

thy at then som lener sinæ synder ha?* styres æy til war Herræ,

æn hwilke/i som uedhergar Ihem ok forlater them, han skal fa

miskuwd, æn the som vblyghlighe syndæ ok wiliæ æy bædræ sik,

aff them sigher war He;ræ: jak skal giffue edher ij æwerdhelighe 30

skam ok æwerdhelighe vbrygdelse. hwilket aldrigh skal affskrapæs

met glømskæ.

Framledhes ær mærkænde, at siw onde andæ som hær cxni

næffnes ij læste?*, Ihet ære siw dodhelighe synder. Første ær
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hoghfærdhen, aff hwilke scriiiel ær: heghfærdhen gar fore for-

demelsæ nedherlradilsæ, ok anden opheghes fore nedherfallit ij

hæliiete. Swa ophøgdbe Lucifer sik met hoghfærdh ok fiæl nedher

ij hæluete. Ok amot hæ«næ ær scriuet: lat aldrigh heghfærdhen

5 herræs ij lhy7t synne æller ij Ihy« hugh, thy at all fortapelsæ lok

ophoff afT hænnæ. Ok som Gregorms sigher: heghfærdh for-

dærwer mang land, ok nedher sio Goliam, ok ophængde Aman,

ok nedher sænkte ij rødhæ haffuet Pharaonem, ok drap Anlio-

chuHj, ok Senacherib ok Nichanorewt, ok omkulslo heghfærdughe

10 heffdhingæ sætæ, ok fordæruædhæ høghfærdugx folkx røter. Thennæ

ondæ andæ wtæltes met Gutz ordhæ ræzl, swa som Achab ko«-

ni«g ødhmyugedhe sik, nar prophete7t høtte hHimem met Gutz

hæmd. Thy biwdher scrtpten: ødhmyuge thy« andæ mallelighe.

Annet ær awnde^tnæ andæ, alT hwilke« scrtuet ær, at onder

15 andæ ingik ij Saul koytni/ig, Ihy at ha« for awndz skuld wredes

cxin* amot Dawid , ok sa æy lii hannem me^ rælte øghen. Thy sigher

Augustinus: awnden ær hat mot aftners sælikhet, ok amot Ihem

som myne ære, at the skulæ æy jæmlighis ha?inem , ok amot sin

øfTwerman , for thy at ha» ær ha/tnem æy iæmlighe. Swa awnd-

20 ædhes Cain mot sin brodher Abel, ok drap hannem, thy at

Abels gerningæ waræ rælwisæ ok Cains jlzskefullæ. Swa forthy

at rætwisæ Joseph kærdhe sinæ brødher for sin fadher atT wærstæ

synd som the giordhe, Iha salda the ha«nem ij thrældom. Ok

dødhen ingik ij werlden me^ diæffuelsins awnd, ok the som hams

25 ære the fylghe ha?tnem ij awnd, ok the skulæ fylghe ha«nem ij

ewe^dhelik dodh. Thy at awnden dræper then som litin ær ij

kærlichet. Thy sigher Augustuius, at me^ hwær synd ingiutz

gambia wuensins eter ij siælenæ, æn tnet awnden inthrykker ha«

sik allæn sama« ij hæ«næ. Thennæ ondæ ånde wlkøres met

30 kærlichetz gerningæ, hwilkel teknet ær ij thy at the^ klædhæ,

met hwilket Pauiws aff thyrdhe sin æruedhes swet, ok lagdhes

oppa siwge mæ«niskæ, tha helttes the, ok ondæ andænæ wtginge.

Thridiæ ær wredhenæ andæ, hwilke« opuækker til wredhe,

næplighe formå nagher tholæ, thy at ha«s opspringænde gæld ok

cxrv 35 haffwer ænge^t miskund. Thy sigher Gregori««: rætwisæn forlatz

om wredhenæ, thy at nar droffdher hugh hwæsser dom wde«
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skæl, reknæ han ræl waræ alt llie^ wredhen ægger haHnem. Ok

tby soHt scraiet ær: wrudhes fulder ok vmilder skal Giitz wredhe

effwe/kowtmæ wde« miskii/(d. Thy at som X\igu»tuiiis sigher:

sakfærdhechet gemer ij os Guiz bilæte, æn wredhe« forlager lhe^

bwilke/t sin æghæræ ræner aff ma«gæ dygder. Ok som sc//uet 5

ær: wredhe« dræper folsker daræ. Theniiæ ondæ andæ wlkeres

met Gutz pinæ amynelse. Thy ær sc/aiel, at onder andæ borlgik

aff Sanl ko/jniwg welh harpæ sang, soin. lekne Ihe^ gretelighe ok

maktughæ ropit, som war setæ be/ræ Jhesiis Christus ropædbe

oppa korsset met grælænde taræ. Thy sigher Cnjsoslomus , at ^q

ondæ andænæ fly, hwar the see Gutz blodz ok pinæ amyne, ok

ænglæne naikæs ther.

Fiærdhe anden ær lætinne, tekner met the qK/nne/jne som

scrjuet ær aff, at siwkdoms andæ haffdhe atertan aar, ok war

nedherbegdh, ok gat æy opset ij hegdhene. Hu« haffdhe sivvk- 15

doms andæ aff læliæ tio aar, tby at hu« fulkomnædhe æy tiæ

Gulz budhordh me^ ge7ni«gen. Ok thy atta aar, at bu« astund- cxiv*

ædhe æy eller æniedhe ther lil at fa alfa sælicheLz hedher ij

bynimerigbe, som ær: bymmerighes glædhe til aterlen for andelik

fallikdom, bymmerighes land for sakmolhechet, hiignætb for grat, 20

alz søtmæs mætte for rætwisæ ge/niwgæ ok astu«den, miskuwd

for miskiiHdsammæ ge/ni«gæ, Gutz syn for liiærtæns renlek, ok

kailæs Gutz son for Iredheiichet, bymmerighes ægbæ for ræt-

wisæ«næ wærn. Thy sigher Seneca: us bør allidh idbnæ (os) ij

nogræ gonst, tby at vidbe/jnæ hugb tbol vro ok vmak. Ok ær 25

scriuet, at drøffdber ok later andæ Iberer bencn, ok Ihy skynder

ha« lil dødbe«.

Fæmtæ ær girinnæ andæ, bwilke« som sigber: jak skal waræ

liugbendæ andæ ij aldræ (iheræ) p>ophetæ«næ mu«. som radhæ

ko«ni«g Achab faræ til stridh for werldz hedher ok godz. Hwilke 30

radh then konni«gen lyde, ok thy wor han ij stridhe« dræpin.

Tbennæ sammæ giris andæ drap Ananiam, Iby at ba« logh for

sinæ giris skuld abørændæ st. Pelr«*, bwilke« ban sagdbe: bwi

frestædhe diæffuele« Ibit hiærlæ at liwghe for Iben hælgbe andæ. cxv

Æy løgb thu for ma«, wde« for Guth. Ok Ananias hordbe 33

thesse ordh, ok fiæl for ba«s foler ok do gensten. Tbennæ ondæ
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andæ wtkastæs met Giitz fingej-, som teknæ Gutz ordh. Thy at

swa som lægedom gørs me^ fingeren, swa ær scriuet, at æy yrte

æller smørilse lægher siælene, wde« Gutz ordh, hwilke?*, all thy»g

læger ok helær. Hwar afl' Zacheus lægtes, som sagdhe: jak

5 giffwer halfft mit godz faltughe, ok swek jak nagher vrættelighe

hannem aff hændæ sit, jak wil ij gengældæ hunnem lhele[g]æ fyræ.

Siættæ ær drukkenskaps andæ, aff hwilkejt pjophete« sigher,

at drakkarnæ llerræn blandædhe mit ij Egypto land, som teknæ

thessæ myrke werldenæ howdz gældz ok hiro andæ, ok læt willæ

10 faræ swa som drukken man som spyænde wildcr far. Thy sigher

Ysidorus : drukkenskap fedher glømske aff øffwerQødhes dryk,

borttaghær Gutz nadhæ ok inledher synde. Han ær blidher

diæffuel, sot eter, sot synd. Hwilken drukkenskap haffwer, han

haffwer æy sik. Han gør æy atenæstæ synd, wden han ær

15 alder sama« synd. Ok sigher Augustinus: drukkenskap borttager

cxv* amy/(net ok atskil sinnew, skænder wnderstandilsen , opuækker

skor lustæ, gør tuæfulddæ tungæ, wanmakter all godh thy7jg, røter

blodhit, mynz^kær sinnit, ok fordæruær all helsæ. Thennæ ondæ

andæ wtwrakx met faslæ, ok læti«næ andæ, som fer ær sakt

20 aff, me^ guthelighe bønæ, ok the/tæ diæfflæ kønet, som war Herræ

sigher, wturakx ij ænge andræ niatæ.

Siundæ ær ukyschetz andæ, aff hwilke?^ sc» fuet ær: vkyschetz

anda swek Ihem, ok æy skule the giffuæ ij sinæ thænkæ, at the

omuændes ater til sin herræ Guth. Thy at wkyschetz andæ ær

25 ij bland Ihera , ok the kæwdæ æy war Herræ. Ok sigher Ber-

nardws: wkyschet ær stakkat lustæ, som eet øghnæblik, ok for-

skulder æwerdhelik beskelichel. Han lialær lyuset ok aslunder

myrket, ræner alder manzsins hugh aff dygdher, atf hwilke godhæ

thankæ slionæ. Skælfn myrkes, vnderstandilsen skændæs. Andræ

30 synder smiter siæleiiæ, æn wkyscheetz smitter badhæ siæl ok

ligheme, ok forlapær ok dræper siælcnæ, swa som Olofernes ok

tua gamble vkyschetz presto waræ dræpnæ for iheræ skøræ lustæ,

æn thot tlie finge æy al fulkommæ sin ondæ lustæ ij Ihet sinne.

Ok sagdhe war Herræ sande Birghitte, at hær ær eet diæfflæ

cxvi 35 køn ij Swerighe eldzliket ok lughende, hwilket som herras ij

drukku«skap ok sualghful, ok a«net at ær diæffuelsliket, hwilket
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som æggher mænniskænæ siæl ok ligheme. ok thridiæ ær leclhæræ ok

wqiiæHimeligheræ æn a/tnær, hwilkel opuækkor mæ«iiiske« lil vkyschet,

ok æn amol naturlighe skipelsæ. Tht^nnæ ondæ audæ wtkaslæs met

jdriighæ ok scr/ptæmal rok. Thet ær (eknel ij scrtple/mc, Invar som

sigx, at een fisksins hiærlæ del lagdes oppa glodhugh kol, vtælle h\yært 5

diæfflæ ken. Fisken, soh* sember ij watnet. leknæ kellik lustæ ælskæræ,

hwilke« soHi sætter een sin hiærtæ liel oppa hæluedes gledher

ræddughæ, ok awnæn til hymmerighes glædes aslu«den opuækkes

v\de7i jæff til idrughe ok scyvplæmal, ok bortkerændæ fra« sik

diæffuele/i met Ihem. Swa som Xugustiitns sigher: wj formughe lo

æy at goræ diæfTuele« huassaræ sorgh æller wærk, æn nar wj

læghæ waræ syndæ saar met idrughe ok scri'ptæmal.

Æn Iher til at wj skulæ witæ, hwre diætTiieleji scriuer mæn-

niskene synder, Ihet lelhe war FTe?ræ smicte Birghitte, hwre cxAa*

diæfTuele frambar enæ storæ bok for ha/ts dom fullæ met een 15

dedh manz synder, ok sagdhe bokenæ naffn, ok lhe< war ha?is

viydhnæ, ok at siw beger nar ij the boghe«, ok hwær bogen

haffwe/- thry bladh, ok hwært bladit meer æn thiisandæ ordh, ok

ængte theræ mvHnæ, ok somlik megle flere. Ok domæren swar-

ædhe: sigh the bogene nafTn. Ihy al æn (ha at jak wct al thy/ig, 20

tho wil jak, at thu sk;dt talæ. at andræ skulæ witæ thin ondæ

wiliæ, ok my^i godhet. Diæffuelew swarædhe: førstæ bogen ær

ha«s høghfærdh, so«* hatTwer thry bladh, torslæ ær andelik hegb-

færdh ij ha7<s samwit. thy at ha« høghlærdhes afl got leffnet,

hwilket ha/J trodhe at hafl'ue bælræ æn andræ, han heghlærdes ok 25

aff sinæ vnderstandelsæ ok sniællære samuit æn andræ haffdhe.

A«net bladhet war at ha« høghfærdhes aff thet godz , somi Gulh

haffdhe ha«ne/« lænt, ok aff thiænæræ ok aff klædher, ok aff •

ma«gæ andræ thyMg. Thridiæ war, at han høghiærdhedhæs aff

lighemes fæghrind ok aff ærlighe slækt, ok aff sinæ gerni^jgæ. 30 cxvii

Ok ij thessæ thry bladhen waræ vtallik ordh, swa som thech ær

wæl kunnokt. — Annær bog^n war hans gire, hu« haffdhe thry

bladh, ferstæ war andelik giri, thy at ha« thænkte æy synæ

synder waræ swa thungæ sowt sagdhes, ok aslu«dedhe hy/«merighe

righe vwærdelighe. hwilket engoy« skal giffues, wde« then so»« 35

fulkorømelik ren ær. Annen tidh. ihv at han astundedhæ meer
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aff werldz thyyig æn wedherlhornieliket war, ok hans wiliæ (il Ihet

enæ, at ha« matlæ ophttghæ sit naffn ok sin slækt, ok at han

skulde sine arffiiingæ opfoslræ ok at gøræ them waldiighe, æy til

thin hedher, wden til werldz hedher, Thridiæ war, at han astuwd-

5 ædhe we/idz hedher, ok at waræ olTwer andræ. Ok ij thessæ

thræ«næ, som Ihech ær wæl kiinnokt, Iha ære vtalik ordh, me*

hwilke han ryktedhæ sik mannæ thykkæ ok affladhæ wejldz godz.

— Thridiæ bogen ær awr\de«, hu» haffwer thry biadh. Ferslæ

war ij haws hugh, me^ hwilke ha« affwnle them som meræ godz

10 ok framga/tg haffdhe æn han. A/tnet war, al han tok aff awnd

cxvii* theræ godz som mynne haffdhe æn ha«, ok meræ Ihet wedher-

thorffte. Thridiæ at han aff awnd skadhædhe sin iæmcristin

lønlighe me^ sin radh ok opuakle andræ lii thclik thy?tg openbar-

lighe. — Fiærdhæ bogen war hans nizskap, ij hwilke thry bladh

15 waræ. P'orslæ at han wilde æy giffue andræ radh aff the Ihyng

som hajj. wiste, hwar aff andræ maltæ hatTiiæ taget hugnæth ok

gagn, thy at han thænktæ swa ine^ sik, hwat nyUelichet wordher

mech (her aff, at jak giffwe?' them æller then the^ radhet, ællæ

hwat len wordher mech aff thy at jak hiælper hannem me^ myn

20 ordh ælle radh. Ok swa gik then wedherthorfteghe drøfdher

fra« ha«nem wden hiælp ælle lærdher, æn tho at han wæl haffde

mat hiælpæ hannem. Annet war, at han wilde æy gøræ them

sattæ, the vsattæ (waræ), Iha han haffdhe \.het gitit giort, ok wilde

æy hiignæ drøfdhæ, tha han haffdhe thel lormat at gøræ. Thridiæ

25 war hans nizskap ij godz, thy at han wilde ængeledhes giffue een

pænning for thit naffn, ok gaff gernæ hwndrædhe for werldz

hedlier. Ok ij thæssæ bladhe^t waræ vændæiighe mang ordh swa

» som thech ær wel witerliket, Ihy at thu west all thyng, ok Ihu

cxviii nødher mech at talæ, thy at Ihu wilt hiælpæ andræ. — Fæmtæ

30 bogen ær hans læliæ, ok hun haffwer thry bladh. Først at han

war later til at eoræ godhæ gerningæ til thyn hedher, ok til at

fulkommæ thyn budhordh, uk fur hans krops hwilæ tha tapædhe

han sin timæ. thy al hans krops nyttelichet ok lustæ war hannem

aldræ sølæst ok kæræst. Annæn tidh war han later ij (sin)

35lhænken, thy at nar ihjn godhæ andæ sænde ij hans hiærtæ

idrughe æller nagher andelik vnderstandilsæ , tha synles ihet
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ha/jnew» mcghe^ Innkt waræ, ok Ihy bortdrogh lin« sin hiigh a(T

aniielik Ih.inka, ok all wcHdz glædhe synles li;u(nrm liistelik ok

sel. Thridiæ lidh war hn« latcr ij sin rnu» lil gulhcliglic bone

ok til at talæ n[a]glit?/ (il thy/i hcdlier ok annærs gngn ok nylte-

lichet, ok war edwrcl holer ok. bræwnændc lil skualdor ordh ok 5

skør. Æn hwre ma/(gæ ordh ok hwire wlallik Ihessæ ihry bladh

hafTdhe, Ibet ær Ihech ensawmicn kiutnokl. — Siælte bogen war

ha«s wredhe, hu« halTdhe Ihry bladh. P'erslæ war, at ha/t war

wredher welh sin jæmc/tslin alT ihe lhy«g somj, ha/(nc//i waræ æy cxvm*

nyllelik. Anne« at ha» skadde sin iæmcr«slin afl" sine wredhe 10

afflæ ok lok ha^ncm ha/is godz. Thridiæ al ha« drolTdhe sin

jæmcresten alT wredhe. — Si«ndc bogen war ha/js kelz luslæ,

so/rt halTwer Ihry bladh. Forslæ ær at h^n wanskipelighe rerdhe

sine natiirlighe le»imer lil vquæmlik luslæ, Ihy at æn Iho ha/t war

gipler ok hatTdhe æy andræ q«<nnæ æn sin egen hiifsjfrue, Iho 15

met vquæmlik omfæmpnilsæ ok sker ordh ok andræ vblylighe

athæfldhæ fulkoz/jnædhæ ha« sin luslæ, met vqnæmlighe mallæ.

Anne« al ha?t war meghe^ vquæmlik me^ skør ordh ok oplende

sin eghnæ hu[s]frue, wde« ok andræ lil at Ihænkæ ok heræ skør

IhvHg. Thridiæ war al ha« kræselighe f,.dde sin lighcme, ok 20

reddæ kræselik kosl ok ma«gæ ræller lil kropsins luslæ ok mannæ

loff. al ha« skulde kailæs meghe/ kostelik ma«. Ok ij Ihessæ thry

bladh waræ meer æn Ihusandæ. ordh, Ihy at ha« saal længre tiinæ

welh bordh æn lilburdhe, ok talænde vquæmlighe, ok luk lil sik

meer a(T mal ok dryk æn hajts naiur welheilhorfle. O domæræ, nu 25 cxix

ær my« bok opfjil ok oflVerlæsen. lil døm ihy merh Ihessæ siæl.

Nu, som sez-nicl ær: ij mangtalæn skal æy synden borlæ

waræ. Thy Iher lil at ma«gi,dæn skal Dys, llia sigx hær hwre

ma«g vlallek ordh met hwært bugæ bladh reknes. Ok sigher

war FIf/ræ, al mæ«nisken skal goræ rekinskap oppa dorne- 30

dagh alT hwærl fanvle ordh su//t Ihe lalædhæ, lur liiy Ihu mal

ræluis gøræs for Ihy« ordh, ok furdømes a(T Ihy« ordh. Ok

sigher Paul«« alT Ihem, som geiuæ ba«næ andræ: Ihe skulæ æy

haduæ hymrnerighe. Ok ær scriucl. at hwilke« som ba«nær ha»

wardher forbaHnædhtr. Ok ær sc/huI, al lli»^n ma« meghc/ 35

swær, ha« skal opfyllæs met ihet sum onl ær, lurlhy al ha/t
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synder mot Gutz budhordh, som sigher: thu skalt æy næffnæ thy«.

Gutz naffn fanyttelighe, ok æy mensuæriæ om hans naffn, ok

smittæ æy thyw Gutz naffn. Ok thy ære the, som prophete?t

sigher forbannadhe, hwilke som ga aff Gutz budhordh. Ok ær

5 scriuet: hwilke« som talær nagher vræt thywg, han skal æy for-

cxix* mugho at lenæ æller skiulæ isik for Guth, ok Gutz hæmnænde dom

skal æy latæ haymem vnæffster waræ, ok hans ordz hørsl skal

kommæ til Gulh, til ha?ts ondskaps næfselse. Ok forbiudher

Paubts ok sigher: livghen æy inbyrdhes! ok sigher prophetere: o

10 herræ Guth, thu skalt fortapæ allæ the som talæ lyghjt. Hær

amot giffwer Paulus got radh ok sigher: afflæggen lyghn, talen

sandend hwær met sin jæmc7-jstin, ok lader æy ondh ordh wlgange

aff edher mu7i, wdew the som godhæ ære til tronæ kæjtnædom ok

opbyggilsæ, ok giffwer thækneth ahørændom. Thy som prophelen

15 sigher: hwilkew som talæ sawoind ij sit hiærtæ ok giordhe æy

swik ij sinæ twngo, han skal byggiæ ij war Herræ hws ok hwilæs

oppa ha«s hælghe bærgh, som ær hymmerighe. Til hwilket alz-

waldugher Guth wærdughes os at ledhe ok kallæ! Amen.



(T^in miiilifflstic ønnkgji.

Jhesus ha?me?/i folgde meghen almiighe at see the jær-

tekne ok nadhe so/w han giordhæ met siwghe. Tha gik

ihesus oppa eet bærgh ok sat thé?r met sine kæwneswenæ,

ok tha war Jødhænæ paska høghtidh nær. Ok thé'n tidh

ihestis haffdhe oplypt sin øghen ok haffdhe set at mæstæ 5

almoghe kow til ha/^new, tha sagdhe (ha;^) til Phihppiu«

apostoiu/w : hwar skiilæ wj køpæ brødh at alder thennæ

almiighe raaa ætæ? Theilæ sagdhe ihesus thy at ha^^ wilde cxx

frestæ Philippu///, thy at ha?« wistæ wæl hwat ha.?i wilde

gøræ. Philippus swarædhe: tw hwndrathæ pæ«ni//gæ brødh 10

klactæ them æy, æn thot at hwær theræ finge eet iitit støkke

théT aff. Tha sagdhe Andrees ?Lposfn]us: hær ær een sma-

swen, hwilke;/ sofu haffw^/- fæm biwg brodh ok twa fiskæ,

æn Iitit ær thet til swa meghé-n almiighe. ihesus sagdhe:

later folket sitiæ til mat, ok ihesus tok brodhet ok tha ha?« 15

hafdhe giort Guth fadh^r thak, tha gafF haw [th^m] som ato,

swa ok Askene hwre megh^/ the wilde. Tha the waræ mætte,

tha sagdhe ihesus til sinæ kæ/mes\ve?/ne: tagh^n sawman

smabrødhet so/;/ ijgen ær, at thet æy forfare. The hæntæ

sama// tolff brødh korffiiæ, ok fyltæ th^m met ihet sma betnæ 20

brødhet, so//» them øffwe/- lop, the so/// ato aff the fæm

biug brødh.

Then tidh folket haffdhe seet ihetiæ jærteknet, sofn

ihesus giordhe, tha sagdhe the, at ha// war sa//nelighe th^n
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mæktughe p/'^phete;?, hmlken Guth sagdhe met Moyse at

kowmæ skulde ij vv^/ldenæ, ok bødh at høræ ha?me?7i ok

hedhræ som sik siælti'wer.

cxx* I Ihessæ hælghæ læst forstajidom wi aff Chrishis thry Ihyng.

5 Ferst ha/ts meklæ mildhet ij Ihy at han oplypte sin misku/<iJelighe

eghen effwer almiigben. som Beda sigber, at Christus sigx at

hafTiiæ oplypt sin eghen ok haffwe?- seet Ihen meklæ almughe al

koMtmæ til sik, [\\et ær hans giilhelighe nfiildhelz kii?*gørilse, hwilke

hart wan ær mollepæ allæ Ihe som wiliæ kommæ til hajmem, ok

10 giffwe?- them sinæ nadhæ ok miskund, som sc?-«net ær, at Gutz

nadhæ ok miskund ær til haws hælghe mæ«, ok ha«s tilsyn til

hajiS wtualdæ mæn. Ok ær scrtuet. at' Gutz misku/id ær meghen

til Ihem som sik wændæ til hawnejn.

Annen lidh ij læslenæ vnderstandom wj war Herræs heghe-

15 lighe wald, ij thy at ha?i met sit gulhdoms makt swa ekte ok

mangfald giordhe fæm biwgbrødh ok Ina fiskæ, at fæm thiisand

folk wde« qw/nner ok bern wordhæ wæl mæt aff ihem, ok æn

fyllcs lolff brødh korffnæ me^ \\\et ywer war, tha som allæ waræ

(wæ!) mælle. — N\v ær mærkænde, at lliessæ fæm brødh teknæ

20 a/inær fæm brødh hwilkcM os bor andoiighe ætæ. Førslæ ær

cxxi rælwisænæ brødh, hwilkct pinæ skal syndugbe mæ/iniskæ, for thy

at tlie syndædbe ij siæl ok ligheme ok godz. Thy bør tbem at

bædræ met bønæ aff siælcnæ, met fasla aff ligheme«, met almoso

aff sit godz, ok fulkomnæ swa scr/plinnæ budhordb, som sigher,

25 al mæwnisken skal pinæs om Ihe samme thy?jg ij bwilke hii/j.

synder. Ok sigber war ITevræ: (hu skall ælæ Ihil bredh ij

drøueisæ, ok drikkæ thil waln met grat ok sukkan, ok Iher met

fiiltgøræ for kræselighe ato ok langæ bordbsælæ ok drykkæ, ok

swa æruæilbæ til Ihinæ synde bædring, æfler Gulz bndh; thu skalt

30 ælæ Ihit brodh ij thit ænlites swel. — Annet brødhet ær almosæ

ok godhæ gerniyigæ til waræ synde bædring ok dygdhæ afling,

til hwilke war llc/ræ miinær os ok sigher: Jjryt Ihit brødh for the

bungrughe ære, ok inledh Ihe som wedher Ihorfflughe ære ok
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hwngriighe ok wæghfarændæ ij tliit hws, ok klædh theti so«, lliii

seer nnghe?« waræ. Ok ær sc/tuel. al walnel wlslækker bræ«-

nendæ elil. ok almosæn slår mot synden, ok Guth sowi skodlitT

hæ?inæ skal ijgengældæ nadhæ Ihen so;« hæ/inæ gor, ok mvnnos

oppa lia«ne7/j llier ælU'/-, ok ha« skal finnæ æwerdholik liilTs 5

fæstæ ij dodzsins limæ fail. Ok ær scr<iiel, at huilke;/ so»» cxxi*

raskær ær til misku/aiz gerni/igæ, ha?* skal M-æisignes ij tolket,

(hy at han gafT fattughe mæ;iniskæ a(T sit brødb.

Ok the sojn rensæ sik a(T synden ok klædbes met d}gdlit'r,

Ibe ære afi" Giilz misku«d nogræ ledb rcdbe (il al tagæ llie^ 10

liiridiæ brødhet. som ær war setæ herræ Jhes« Christi wæl-

signædhe ligheme. AtT bwilkel brødb ba« siælffwer sigher: jak

ær liffuændes bredh, som* nedberfoor alT byHJinerigbe, Hwilkevt

som wærdbelighe æler aff Ibe^ brødhet. ban skal iefuæ æwerdhe-

lighe, ok [het brødb sojh jak gifl'wer ær mit køl for werldenæ 15

liitf. The/læ wælsignædhæ brødhet, som se7iuet ær, haffwfr ij

sik all luslæ ok all sotelichelz smak, thy til bør cr*slnæ siæ! at

Ihænkæ, hwre Ihe/læ hælighæslæ brødhet, som sa/jneligbe ær

wars be/ræ Jbesjt Christi ligheme. war thorsken, tha han war

swa grymmelighe flængder. al kølil sunderrefTs ok borldrogx met 20

giszlernæ, swa at haws reffben syntes bar, ok hwre ban war

malen, tha han war draghen, slaghen, skutin, bædder. spiillædher

ok alder sar fulder, næklædher, met Ihorn kronædber ok wnder

vniildæ mæns føler Iradhen. Som prophele« sigher: han war

alder saar giordh for (war) ondskap ok nedher trodhen for waræ 25

synder ok ondskap. Han war ok bagadher ok slekter oppa cxxii

korset, nar wærken aff allæ hans sarædhæ lemmer ok senncr

ingik til hiærlæt, bwilket færskæst ok heleligest war, ok mødde

Ihet met vlhollik wærk ok pinæ. ok Avlgik ater aff hiærlel ij bans

sarræ lemmer, ok forlængde swa dodzsins wærk me^ bcskelicbet. 30

Ok thy æffte?' Sfl«cle Pauli radh, tha prøue hwær mæjiniskæ sik

siælff, hwat hænnæ tilbør at ijgengældæ Guth for bans sara pinæ

ok andræ godhgerningæ, ok hw-re renligbe han haffwer gomt sit

leffnet nar ban nalkas lil hans aldræ rennæslæ ligheme, ok ælæ

swa aff Ihet brødhet som sannelighe ær Gulz ligheme. Thy at 35

9
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hwilke« som Ihet æter vwærdhelighe, ha« æter sik dom, aflf hwilken

ha« skal fordemes met Judas forrædhæræ.

Æn nar wj haffue waræ synder bædræt ok Gutz hælghe

liglieme laget, tha wedher thorffuæ wj fiærdliæ brødhet, som ær

5 then hælghe andæs styrkx gaffuæ til at gladhelighe bliue ij godhe,

ij hwilke prophete« sigher brødhet stadhfæstæ majisins hiærtæ.

Theitæ bredhet aat Helyas prophete?* ok gik sidhen fyretighe

daghæ ok fyretighe næter (ij) then styrke til Gutz bærgh, som

cxxn* heder Oreb, ok thydher swa meghe^ som bordh æller bræ«nende,

10 ok teknæ hymmerighe, ther som allæ ælæ ænglæ hugnædz bredh

me^ æwe/'dhelik setrnæ ok bræ?inende kærlik. Nar mænniskert ær

swa styrkt met Gutz iigheme ok ha«s hælghe andæs nadhæ, tha

giter ha/t wskad gawgit efl'wer we/ldzsins wadhæ til hymmerighes

righe. The^læ brødhet giffwer godher wiliæ. Thy sigher war

15 Herræ: swa som lighemelighet brødh styrker ok giffwer se/tnærnæ

ok adhronæ aliæ« styrk, swa styrker reen wiliæ, nar mæ/tniske/i

wil ængte wde/i the^ Gulh tilhører, ok ærwer ængte wdeji til Gutz

hedher, ok astu/tder me^ alt hiærtæ wtga aff weildenæ ok waræ

met Gulh. Thennæ wiliæ styrker ma«nen ij godhæ, ok ©ker Gutz

20 ælskoghæ ok gør hannem werldenæ ledhæ, ok styrker tholæmodh

ok hop til at fa hymmerighes æræ, swa at mannen vndfangher all

til kommæ/jde Ihyng gladhelighe.

Fæmtæ ær hymmerighes hugnædz brødh, til hwilket war

Herræ kallær os ok sigher: komme« ok æter brødh ok drikkin

25 Ihe^ wiin som jak haffwer blandæt edher, som ær vtallik søtme ok

cxxm underlik, met hwilke«. jak skal opfyllæ myne wenær, swa at the

skulæ ænglæ astu?«dæ wde« mech, ok ænglæ wedher thorffuæ

wde« mech, ij hwilke« alt got ær. The/tæ godhæ skulæ mynæ

wwenær aldrigh smakæ, wde«, som scriuet ær, the skulæ ælæ

30 vmildhelz brødh, ihet ær at the skulæ thollæ wær(dh)skyldughe

pinær for vmildhelz gerni«gæ, hwilke Ihem waræ sølæ. Swa som

scrtuet ær: lyghni^tnæ brødh, so?« ær synden, ær mæ«niske« søl,

ok ther æffter skal Iheræs mu« opfyilæs me^ bræ«nesten. Synd-

ughe mæ«niskæ drikke ok hær ondskaps wiin, nar Ihe goræ

35 ondæ gerni«gæ , ok thy skal hæluedes dragas gallæ waræ Iheræ

wiin ok huggormæ wlægheliket eter. Ok Ihy hær amot tha kallær
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war He/ræ sin wen lil hymerighes kræse, ok sigher: kom hiit

ok æt bredh! Thy somj læslen sigher: sæl ær Ihen som brodh

æler ij Gutz righe.

Framledhes om Ihe Iwa fiskæ, som JhesM* gaff folket me^

fæm brodheu, vnderstawder syndene forlalilsæ ok nadhæ«næ wl- 5

giulilse, soiit. han giffwe;-. A(T Ihet fyrstæ sigher han til Ihen

som sik wil bædræ: o son. Ihinæ synder forlalæs Iherh , ok ij

skulæ witæ al Gulz ok mæwniskene søn haffwer makt ok wald ij cxxm*

jordherighe at forlatæ synder, tliy at ha/t tholde the piner ther os

burdhæ at haffuæ Iholt for waræ syndc(r). Som PelrMs sigher: 10

Christiis bar waræ synder, ihet ær piner for waræ synder, ij sin

ligheme oppa korsins træ, at wj som dødhe waræ ij synden

skulde leffuæ til rætwisæ gerniwgæ, ok me^ ha?iS blanadh ok sar

Iha ære wj helædhe. Ok sigher prophele«: Gulz son bar ma/jgæ

mæ/jniskæ synder, ok badh for syndnghe, al the skulde æy for- 15

faræ, hwilke somlighe g.uigæ fra« Gulh som lilit aklæ ha/tnem.

Om hwilke ha« sigher: we them, Ihy al the ginge fra« mech, the

skulæ fordærues, Ihy at the brulæ mol mech, jnk ijgenloslæ them

ok the taiædhæ lyghn mol mech, ok æy haldæ the mech loff-

uedhæ tro. 20

Annær fisken tekne Gutz nadhæ galTuæ, aff hwilke war

Herræ sagdhe sande Birghitte; jak forekom Ihech me^ mynæ

nadhæ selmæ, at æy skulde diælTuele/j. he/ræs efl'wer Ihinæ siæl.

Ok allæ Ihe, som wedherfrestæ al geræ naghet got Ihe^ the for-

mughe, skal jak giffuæ mynæ nadhe, ok skal jak æruedhe me/ 25

them ok waræ Iheræ slyrke, ok goræ them lughænde aff myn

kærlik, at the wiliæ æ meer ok meer got. Æn hær amot kære csxiv

Chrtstus offwer somlighe ok sigher: Iheræ hiærlæ ær swa kali aff

allæ godhæ, at the^ kan aldrigh opstå ok æy optændes til myn

kærlik, wden swa som ysin smæller, om ha« lægx til eldz , ok 30

æy opgar lughe aff haitneA«. Swa æn Ihot jak giffwe;- tliessæ

mynæ nadhæ. ok the heræ myn manelsæ ordh, æy opstå the Ihæs

hælder til liffsins wægh, wde« wisnæ ok thørres ok wa«skæs fra/i

allæ godhæ. Ok Ihy skulæ the smaghæ æwe/dhelighe besklichet

ok kæ/tnæ æweydhelighe eld ok horæ hælucles rop ok styg, ok 35

see ij sik hæhiedes myrk ok piner, ok haffuæ beskæræ ondhæ

9*
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lukt ij hæluete æn galle ok wærre æn bræ?jneslen , ok waræ for-

ba/aiædhc aff hymtnil ok jordh ok alT allæ skapædhæ Ihy^jg, wde«

the bædræ sik. Thy at the loffue Gutb ok lydhe haimem, ok

Ihesse forsmndhæ ha«.

5 Thridiæ tidh forstandom wj ij læste«ne wars Herræ skællighe

forsyn, ij thy at ha?t bødh gømæ Ihet som offwerlup æder them

sowj waræ mætte, ij hwilkel os giffs at vnderstandæ, at han som.

swa graymelighe bødh gomæ brodhsmtilonæ, æn wil ha«, meghei

XXIV* grawncligheræ gømæ sin thiænisla manz siæl ok ligheme. Thy at

10 soMi scriuet ær: Giith skapædhe litin mayi ok stor ok jæmplighe

ær ha/tnem akt li! allæ. Ok sigher ha;t til sine wener, at een

lok ælle eet har skal æy forfaræ alT edhræ holTiiel. Ok sigher

A[)gustinus: han som alt skapædhe skal all opræltæ, rædz thy æy,

æy skalt Ihu tapæ siæ! ælle ligheme, hwiike?/, æy skal tapæ een

15 lok aff thit howdz har. Thy sohj scrtuet ær: Guth gifl'wev makt

til godhæ gerni«gæ ok wiliæ ok helbrygdhelichet, han opfyller

astundilsen ij godhæ, han gififwer righedome ok æræ, han dræper

ok liwænde gør, han ophogher ok nedherthrykker, ok all thywg

ære ij ha?j.s hånd. Thy ær hajtne*«, ensawane« all hedher gorænde.

20 Thy at ha?t ser mænniskenæ hiærtæ, afT kotzsins krandom æller

diæffuelsins freslelsæ opresæ, sik mot andæns wiliæ mot Guth,

ginstæn inskiwder han syndæ idhroghe mot them opresilsom, ok

gør them til ængtæ, ok later ma«nen ijgenkommæ til Guth ok til

sik siælffwer. Om køtlik lustæ ælle righedome giris eler ingar ij

cxxv 25 hiærtet, genstæn insænder Guth sin kærlek ther amut i mayizsins

hwgh, at han skal æy framhaldelighe bliwæ ij synden ok skiliæs

weth Guth. Ok om nagher høghfærdz æller vkyschelz vrenlichet

smitter hughe«, genstew nedherkastæ han Ihelik Ihy^ig me^ tronnæ

ok hopsins stadheliehet, at hughen skal æy hærdhæs ij synden, ok

30 siæle7i fordømelighe smittes.

Framledhes ær mærkænde, al Ihesse told brødhkorffuæ, som

Jhesus bødh gømæ, teknæ tii Gutz budhordh ij gamblæ loghen,

som ær: at tro ok dyrkæ een Guth ok æy dyrkæ alTgulh, æy

næffnæ Gutz naffn fanyltelighe, haldæ synnodaghe« hælligher ok

35 andræ hælghe daghæ, hedhræ fadher ok modher ok sine formæ«,

æy dræpæ sin iæmc^istin, æy goræ thiwffnædh, æy liwghe ælle
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bæræ fals wilne mol andræ, æj astu/ulæ annærs tlijHg, ok æy

lell'ue skorliglie. Ok sidliæ« Iw Gutz liiidlioriJli ij nyo loghen,

som ær: Ihii skall ælskæ Ihin Gulli a(T alt thil liiærlæ ok alT all

lhy;j siæl ok all Ihy« hwgh , ok Ihy« jæmc/jslin sowi lliech

siæinVe/-. Ok som scj-iuet ær: om lim gome Gu(z biidliurdli, skal 5

ha« wælsignæ Ihech, ok lalæ Ihech olhvrct halTuæ ij allæ godhæ cxxv*

lhy/*g, ok wælsignæ allæ Ihine handæ gerningæ. Ok ær scrjuel:

wilt thu gome Gutz biidhordh, Iha skulæ the gerne Ihech til

æ\ve?dhelichet liiff, hwilket os gilTue war Heyræ Jhesw* Christiis

æwærdhelighe! Amen. lO



dDm kræ øBniingli.

fwilke;2 aff edher formå rætwislighe awitæ mech at haCFue

giort nogræ synd? Thy mædhen ij ku/?næ ængen synd

prøiiæ til mech, ok jak sigh^r edher sanind, hwj tron ij æy
mech? hwilke^z so^ ær aff Guth ok til hører hanuem met

5 tro ok kærlik , ha;2 høre kærlighe my/2 ordh. Æn for then

skuld høren ij æy thé-m swa at ij fulkow/me them, thy at ij

ære æy aff Guth ij ælskelichet. Jødhænæ swarædhæ: wæl

see \vj {\\et, at thu æst een Samaritan?/*, i\\et ær hedhinskaps

ma?«, ok far met diæffuelskap. Hær swarædhæ the hawne/??

\omel wbrygdhilsæ, thy at the waræ skællighe forwnne ok

ku;2næ æy wæriæ sik raet skæl. ihesiis swarædhæ th^m : jak

haffwéT æy diæffuelskap, wde?/ jak hedhræ Guth myw. fadher,

ok ij wa;^hedhren mech, æy letær jak mynæ æræ ok swaræ

jak edher æy swa vbrygdhelighe ?>om ij talen til mech. Then

cxxvi 15 ær so//i letær myne æræ ok skal døme, sow/ ær the hælghe

ihræfaldelichet , om hwilke vrætwisæ fordømes. Æn æy

negedhe }hesus sik at waræ Samaritanus// , som thyth<?r

gømæræ, thy at ha;/ gømer ok styrær them ha// skapædhæ.

Sidhen sagdhe ihesus : hwilke// so/;/ my// kæ;/nedom

20 gømer, ha// skal æy see æller kæ//næ æw^'/'dhelik dødh. Tha

swarædhæ Jødhænæ: nw vndersta//dom wj , at thu haffwer

diæffuelskap, forthy Abraham ær dødher ok p/'^phetcnæ ære

dødhe, ok thu sigher: hwilke// my// kæ//nedom gømer, ha//

skal æy smakæ dødhen æwe/'dhelighe. Met hwat dyrffuæ gør
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thu thech theligew, al thii reknæ thech meræ æn war for-

fadh<?r Abraham ok p/Y>phetænæ, so/// dødhe ære? atenæst

met lighemelik dødh, aff Invilke// ihesifs hær talær. ihesus

swarædhæ: om jak ærær mech siælfl'wp/- mel \\er\dz\ik æræ,

tha ær myu æræ ængtæ, my/i fadh^r ær so/// mech ærer, 5

h\s ilke// ij sighen edhé'r Gulh at waræ , ok ij kæ;/ne æy

ha//ne///, thy at ij hedheræ æy ha//ne/// me/ godhæ gc/'ni//gæ,

æn jæk kæ//ner ha//ne///, ok om jak sighé'r, at jak kæ//ner

æy ha//ne/// , tha skal jak wordhæ edh^r likge liwghære.

Wdew jak kæ//ner ha//ne/// ok jak gømer ha//s ordh. Abraham lo

edh^-r forfadh^r gladhelighe astu//dædhe at see my// æwerdhe-

lighe dagh ij hy///merighe, hwilke// ha// sa me/ tro//ne ij cxxvi*

jordherighe, hwilke;/ ha// sa omsidhe, ok ha// glæddes. Jø-

dhænæ swarædhæ: thu æst æy æn fæmlighe aræ ga///mæi,

hwre sat thu Abraiiam? ihesus sagdhe til th^'m : jak sigher 15

edhéT sawnelighe, at jak ær førræ æn Abraham. Tha togho

Jødhænæ slenæ ok wilde stene ha//ne///. Æn ihesits skiulte

sik ok wtgik aff mønsteret.

I thessæ hælgtie læst ær forst mærkænde, at allæ (he synrlæ

vorsaklighe som æy wiliæ Ijdhæ Giitz sannæ kænnedom, thy at 20

raædhæn ængen kan proiiæ synd ij ha^jtic;«, tha bor allæ at tro

hn«ne//j. Æy kan ondz ihænke« synd prouæs ij liawnem, thy at

niædhæn sc/iuct ær, at rælwisænæ thankæ ær nær hexlæ Giitli,

nieghe/ hækler ær Gulz sen thankæ nær Guth. Ok sow* Petrits

sigher; Jhe*?/« giordhe æy synd ok æy fanz s\Yik ij ha«s imi«. 25

Ok som PhhIms sigher: vmegheliget ær starkaslæ Giith at litighæ,

mæiihen ha« ær siæilT sannendeyj, ok aldrigh framgik afi' ha;(S

mu;i wde« sa/ine;ide. Ok thy skal then fordomes som æy tror

ha/js savnende kæ?tnedom, hwilke?/ ha« siælfTwer sigher: thy at

ij wiliæ æy høræ my« kænnedom, thy ære ij all' then fadher so/n. 30

diælTuele;/ ær, ok edhers fadhers diælTuelsins astii//dilse \\iliæ ij cxxvii

geræ. hwilke/t ma//drapæræ ær alT opholT, Ok me/ ha//s awnd

ingik dedhe/t ij we/ldenæ, tha ha/j legh for Eiia ok lokkædhe
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hæ/«næ ok Adam til at brylæ Gutz biuihonlh. Ok æy slodh

diæfl'uele/t ij sa/tne/ide, ok æy ær sannejui ij ha/tnerø, ihy at han

ær liwghære ok lyghne?tnæ fadher, æii jak sigher edher sa?niin(j,

(^oc) ij tron mech æy, ok thy prouæs ther a\et at ij ære diæff-

5 uelsins fylghæræ. Ttiy at hwær [hen aff Guth ær ælsker hannem,

ok han hore my?t ordh ok røst, ok lro(^r) ok felgher them æffter

sinæ makt. Æn ij horen Ihem æy, swa at ij fylghen them me^

gerni/tgæ, thy at ij ære æy aff Guth, swa at i ælskæn hawnewt.

Nw ær mærkændæ, at Jhesiis predighedhe thriggæ ha^jde

10 sa/tne/td, hwilke heghfærdughe Jodhæ amot sagdhe, ok æn mot-

sighe ondæ crtstnæ mæ«. Førslæ ær edhmyugte«, til hwilke han

kallær os ok sigher: nymme« aff mech, at jak ær ødhmyugher.

Jak sigher edher, sa/meiighe wden ij omiiændæ edher fran hegh-

færdh ok wordhæ so«*, barn ødhmyughe ok renlighe, skulæ ij æy

cxxvii* 15 inga ij hymmerighes righe. Thy al høghf'ærdiighæ Ihe sighe amot

ødhmyugle/t, som, scrmel ær: myiigdom ær iedh ok hatligen alT

them sowi høghfærdiighæ ære. Ok forlhy fyighe the (iiæfliiele?*

sowi æy slodh ij sa7tnende/*næ, hwilkens høghfærdh met alla haws

fylgheræ ær nedherdraghen til hæiiieles, som p/opheten sigher: ok

20 thy sigiie the ij hæluele, at the wille fooro aff sa/tnendcHnæ wægh,

ok at Iheræ høghfærdh diigdhe them ængte, ok al theræ righe-

dome rosn gaff them ængte got. — Annæl ær siælffwiliænde

fatudom. aff hwilke« war He/ræ sigher: sælæ ære andelighe ok

siælffwiliænde falUighe, forthy at hyMimerighes righe høræ them

25 til. Æn hwilke som andelighe fattiighe ære, the* wisær os August-

mus ok sigher: the ære andelighe fattughe, som loffuæ Guth

nar the gøræ naghef got, ok røghæ sik nar the gøræ naghe^ ont.

Ok sigher Hugo: the ære Gutz fatlusihe mæn sohj. forlatæ we/ld-

enæ høghfærdh ok anuardhæ sik ij sajtnæ ødhmyukt, ok æy ær

30 fattugher Gutz faltugher ma/t, om ha« høghfærdhes, ok æy ær

.cxxviii righer werldz righer man, om han ælsker sa/tnæ ødhmyukt. Nw

forthy, so«i scrtuet ær, at Jødhænæ høghfærdhædhes aff sin logh,

hwilke the æy gømde, ok the waræ aldræ girughest til werldz

godz, forlhy sagdhe the mol ødhmyukt ok werlde/tnæ forsmæilsæ.

35 Sowi scytuet ær, at Jødhænæ, som waræ nizske ok girughe, the

hørdhæ hwre Jhe*«« predigedho mot werldz girj ok haduele
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ha/»nem. tliy ær fulkoMimet ij them Ihet sc/<iiet ær: llieii som

lilsyn haffwer til nogher ummi mut saHOende/inæ edber, ha?t gør

æy wæl, ok forlader sa/*nendenæ tor bredhskiiiæ, the^ ær for

nagræ \\er\dz wild, hwilket girughe afTtæ geræ. som pvoplielevj

kærer: sa/<nendenæ ære mislagdhæ a(T mæ«niskenæ sonær, ok 5

forthy wlelykkes Ihe oie^ liwghæræ afl' bymmerighe(s) rigbe, hwilket

sn/tnendenæ mæ/tniskæ ær oppet fore. For hwilket war Uerræ

sigher til ænglænæ: oplate« hy/«aierighe.s portæ, ok rætwist folk.

the som gømde sa«ne«de, sk;il inga. — Thridiæ ær renlichet, til

hwilket Christus manær os ok sigher: sælæ ære the som rene lo

ære ij hiærlæ, thy at the skulæ balfue hymmerighes rigbe, ok

ære renlilwis mæ^niskæ hwilke sik renlighe baldæ for hy/jimerighes

rigbe. Æn vkysche inæ«niskæ Ihe sighe amot renlichet, som

scriuet ær: vkysker ma« hordhæ sniælt kæjinedo/ns ordh, ok [bet cxxviii*

skal misthækkes ha/joe««., ok han wænder sin bak til. Ok thy 15

skal han wene sik grælænde ij pinen ok sighe the^ scyjuct ær:

ve mech at jak ælskædhe my« syndiighe ketz ok krops lustæ.

Hær amut ropæ rcnlifiiis mæ« ok sighe til Guth: o berræ Giitb

styrk mech ij thi« sa/(nend, ok wt sænt tbit liws ok Ibyn sa?tnend,

ok the skiilæ ledliæ mech til Ihit hælghæ biærgb, som ær hyHtine- 20

rigbe. Thy at wj witæ soih scytuet ær, at thu æst sander ok

lære(r) ok kæHne(r) os Giitz wægh ij rættæ sa«nend.

Framledhes wisær læste/* os. at JbesMs haffdhe fæm godb

thy/«g mol Jodbænæ wredlies gæld. Ferst war, at ha« gemdc

sanl tholæmodh mot the lionlighe ordhen the talædhe til ba«nem 25

ok sagdiie, at han war een diæffiiels ina//, ok a«nat theligbe lige.

AtT hwilke han siælffwer sigher: jak halTdhe ma?igfald drewilsæ

ok æriiædhæ, jak berdhc wærstæ ordh ok skændeligheslæ. jak war

fangadher ok flængder, ok swa som ij pærsæ pinædher, myne

slnær wt tbandes, adhronar sundersliles. ok all myii ledhæinot 30

swnderlesdes, æn jak tholætnodbeligbe tholde ok gik æy ij gcen cxxix

til ryggæ, wde« jak framgik thes hetelighere ok bran met swa

stor kærlik til siælene. at Iha jak sa ok wtronte ok tholde all

hwassæstæ pine/mæ anbudh ok piner, hwre ineghe^ meer mauneu

war wiliogher al (iræpæ mech, swa meghe^ hetæræ. ok wilioghæræ 35

war jak til at tholæ. Ok m\næ wenær the saghe mit vansomlighe
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æruædhe ok skodde myn hugx gladhelichet til at tholæ, ok Ihy fulde

mech ma;igæ langen timæ. Thy soHtPauh« siglier: dee wj met Chiisto,

tha skulæ wj liffuæ met hannem, Iholom wj met ha?».nem, Iha skiilæ wj

styræ met ha/ine/n-, æn nekom wj hawnewj, swa at wj wiliæ æy tholæ

5 genwærdughæ thyyjg for hans æræ ok waræ synder, tha skal han os

nekge lønen. — Annet war, at han Ihigde , Iha Jedhænæ kalladha

hanne»» Samaritanum, ok thræltæ æy met delæ ordh mot Ihem.

Ok ther me:^ tha ga(T han os æffterdøme al sammæledh geræ, thy

al sua so»i elden sloknæ, tha træn borttages fran hannewi, swa

10 læghes delæ ordh, nar ænghen swarær til them. Swa sow« scriuet

cxxix* ær, at then tidh træn vanskæs, tha wtslækkes elden, swa tha

tiiskaren ær borttagen, tha hwilæs thrælter ok wænder ijgen at

kiwæ. Thræt æy ælie kiwæ met twngofulder man ælle deleful, ok

kastæ æy træ ij hans eld. Thy sigher Gregorius: ij ordhæ

15 retelsæ til wredhe tha ær ærligheræ at fly wredhenæ Ihighiænde

æn forwinnæ hænnæ swarænde, — Thridiæ ær at ha« swarædhe

sakmodhelighe, nar the sagdhe, at han haffdhe diæfl'uelskap, ok

æy met hwas ordh, som scriuei ær, at then man ær hedher

wærdh somj. sik skil fran thrættæ ok delæ, ok folskæ daræs mun

20 tilblandes skænsælz ok smælik ordh, ok biet swar bryter wredhe,

hart mal opuækker gælskæ, wredhes fulder man opwækker stridh,

ok then som thokigher ær lægher then opuaktæ, sniællæ mannæ

twngo prydher wisdom, ok folskæ daræs mun opwækker folsko.

Swa sowi synles ij wars Herræ sniællæ ordh ok Jødhenæ folsko

25 ok smælik ordh. — Fiærdhæ war at han skylte sik for Jødhenæ

ok bortgik fran them. Tha fulkommedhe [han] ihct han bedh

aposllone: nar ij æltes wt aff een stadh, tha flyn til een annen.

For hwiiket Gregorms sigher: war Hcrræ talær til os me^ sin

cxxx ælTterdøme, at wj skulæ fly heghfærdughæ mannæ wredhe, æn tha

30 at wj formughe at sla amot them. Ok thy mannær propheton os

ok sigher: gan bort fran vmildæ mænz hws, ok haffwer ængte

Ihe/ them til hører, al ij skulæ æy insnæriæs ok gripes ij theræ

synder. — Fæmtæ war at han ijgengall gol mot ont, ok gaff them

ok tedhe ewerdhelik liilTs kænnedom mot the honlighe ordh, ok

35 sagdhe: hwilke sowj gøme myn ordh ok kænnedom, han skal æy

smakæ æwerdhelik dødh. Minnen thy Ihen som skadhes aff andræ,
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at æv ijgeengældæ ont wde?j got æfle;- wars He^ræ radh, som

sigher: ælsken edhræ viiener, ok gerer them godh ge?ni;/gæ, som

edher hatæ, ok beden for them som edher ont geræ ok swejjesak

giffuæ. Ok gifTwer Paul«« got radli ok sigher: giff Ihy?«. vuen

mat om ha?t hwngræ. gilT ha?)ne»i drykke, om ha« thersler. Om 5

thii ihetlæ gør. tha bær thu gleyændes kol effwer ha/<s hofl'weth.

The^ ær, at thu gifl'wer tilfælle til at ælskelichet mattæ optændes

ij ha/iS hiærtæ lil Ihech.

Nw sc/jiiæs æn ylærst ij læste«ne, at Jødhenæ togo stenæ

ok wilde sin Jheswm lil dedh me^ them. Ok thy ær mærkkænde, 10

at the redde ha?*ney?i fyræ dodbe. Forst wilde Herodes VonnUig

dræpæ ha;jnewi, tha han war ny fødder. Swa the som nywændæ cxxx*

ære lil bælring, giffuæ ont æfterdeme æller radh til synd, the

dræpæ Christum aff theræ hiærtæ. For hwilket siællTwer Chrislus

sigher: hwilke« som nflgher aff then mynzslæ nylighe omw ænder 15

til bælring, sojh oppa mech tro(r), giffwer skæmmeliket æflerdome

æller radh til synd. ha«nem lilburdhæ ok waræ bædræ. at een

qnærnsten bwndes weth ha/js hals, ok at ha;t nedher sænktes ij

haffuet. Thef ær, at bædræ ware ha?inem skøt dø æn længer

leffuæ ok flere ledhæ til ont, ok sionkæ thæs diwpere ij hæluedes 20

beskelichet. — Annen lidh uedher freslædhe Jødhenæ at skiwtæ

hannem nedher aff eet høgh klint, at han skulde swa alder swnder

krosæs. Æn thy at han wilde æy tha æller swa dø. wigik han

wskadder aff Iheræ hænder. Swa uedherfrestæ nu kættæræ ok

Irulkonor ok allæ the hælghe tro willære, (som} andelighe hons 25

ligheme swnderkrosæ, spiællæ the hælghæ tro, Aff hwilke jomfrw'

Maria sagdhe ste. Birghitle: somlighe mæ?jniskæ bcdhes æller letæ

aff trolkonor ælle trolkarlæ, at the swa skipe met sinæ diæffuels-

lighe troiskap ok galder ok diæfTIæ akallæn, at the mughe barn cxxxi

afflæ ok fødhæ, somlighe at the mughe hiærtælighe ælskæs aff 30

them som the "wiliæ. somlighe at the mughe fa wilæ komeskulænde

thy«g, somlighe at the mughe fa helbrygdhe aff siukdom. Ok thy

allæ the Ihelighe thyng plæghæ at gøræ æller bedhes aff diæffuels-

lighe trolmænniskæ the ære hatelighe ok forbannædhe for Guth.

Swa ok hwre længe the biiwæ ij Ihelighe akt ok skipclsæ, tha 35

kommær aldrigh nagher si[n]ne then hælghe andæ ingiwlelse æller
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nadliæ ij theræ hiærtæ. — Thridiæ tidh wilde Jødhænæ stcnæ

hanncm som ij dagh sigx. Svva stenæ Ihe Jhesum met ondæ

thankæ ok wiliæ, ordh ok ge/ni/tgæ, llier the gøræ mot hannem.

Thtir aff sigher Beda: hwre ma?(gæ ondæ Ihankæ nagher tagber

5 til sik, swa mafigæ stenæ kaster hau mot war lle/-ræ. Ok

kærer Christus offwer them ok sigher: hwat ær fulæræ æn nar

then som talær sa/tnend slås for mii/tnen met stenæ ok ij sit

ænlite, ok høre theræ skæ/tdelighe ordh sowt sighæ: waræ ha«

mavtnelig, tha hæmpde ha/t sin vræt. Swa gøræ the mech
,

jak

cxxxi* 10 talær til them me^ mynæ predigeræ ok the hælghe scytpt , ok æn

sighe the, at jak tala lyghn. The sla my;t mu« me^ stenæ ok

nælfuæ piistæ, nar the gøræ hoor ok ma«drap ok lygn, ok sighe:

waræ ha/t manlik, ok om ha?t ware alzwaldiigher Guth, tha

hæmpde ha/t olTwe/- them so//t ha/tne/zi gor vræt. Æn jak thol

15 tholæmodheliglie, ok jak horer them daghlighe sighe, at pinæ/t ær

æy æwe?dhelik, ok æy swa besk so//t sigx, ok my/t ordh dornes

at waræ lygn. Ok thy then sowt my/t ordh sigher at waræ lygn,

ha/t skal nedhcirflytæ til hæluedes swa so//i thræk. — Fiærdhætidh

korsfæslæ the ha/tne//<, swa korsfæstæ the ha/tne/« nu anlelighe,

20 soHi foriatæ dygdhenæ ok fylghe ondskap. Ok ther aff sigher

Ambrosius: hwat ær ihesus wde»i sannend, fredh ok rætwisæ? ok

thy hwilke/t so//i foriater saytne^/denæ for (fals) ok gire skuld ok

sundeisliter fredhen ok for naghef werldzlichet gagn æller len hyl

æller løner rætwisæ, hwat synes ha/t awnæt at gøræ æn stenæ ok

25 korsfæstæ ok dræpæ Jhes/tm. Ok sagdhe jo/rtfrw Mariæ til ste.

Birghilte: the ophængæ my«. søn oppa the^ kors so/zt the haffuæ

hannem til redt, nar the akta æy sin Guth æller ha«s budhordh,

ok wanhedhræ ha«ne//i, nar ha/t manar (them) met sine thiænæræ

at thiænæ sik, ok nar the omwændæ dygdhenæ ij last, at the

cxxxii 30 wiliæ synde allt til sin liiffs ændæ. Ok the sighæ: swa meghen

ær Gutz miskund, at om wj sighe ij war ytærstæ timæ: misku/tdæ

mech, Guth! tha skulæ wj fa misku/td. The^ ær æy dygdh at

wiliæ synde ok æy bædræ, thy skal theræ pinæ waræ æwe/dhe-

lighe, thy at the hafl'dhe æwe/dhelik wiliæ at synde, hwilket my^t

35 søn, S0//1 ser theræ hiærte/ts akt, reknær for ge/ni/ig. Thy at

swa so//t the hafuæ wiliæ swa fulko/ztnædhe the ihct n\et ge/ni?igen,
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om han tholde Ihem thet. Ok thy met Jhesu æfterdøme, som

bortgik fran ondæ ok skiwlte sik, tha skiilæ wj skiwlæ os ok

gome fran ondæ. For hwilket scHuet ær: sniælder ok klogher

Gutz thiænæræ ser onl ok skiwler sik. Ok sigher Pauhis lil

Gutz [tjhiænistæ mænz hughnædh: ij ære dedhe fra;*. weHdzlik 5

astuyidilsæ, ok edhært liiff ær skiult ok holt met Christo ij Gulh,

thy at then tidh Christus som ær edhært HifF synes, tha skulæ ok

ij synes met hannem ij hyMtmerighes æræ. Til hwilket then

sammæ war søtæ herræ ihesus Christus wærdughes os al ledhæ

ok slvræ! Amen! lo



(iDni plma øanhgji.

I thessæ hælghe læst haffiiæ wj siw mærkelik lhy?jg til kæ/medom,

i wde?t Ihe siw sorø sakt war afT ij førslæ sendaghen ij aduent-

enne, nar the^tæ sammæ ewangelium war ok læsit. Førstæ ær

cxxxii* at ihesus wilde siælff wiiiænde koMimæ til sin pinæ stadh. Thy

5 sigher Qregoritis: then tidli Jhesu pinæ timæ naikadhes, iha

wilde hajt nalkæs sin pinæ sladh, at liwær ma/i matte aff thy

vndersta, at han tholde æy pinen nedugher wde?* siællTwiliænde.

Ok sigher prophetezi: Giilh fadher salte offwer sin wælsignædhæ

sen allæ waræ synder ok ondzskap, ok ha?* wor offradher ij

10 dødhen for waræ skuld, thy at ha« swa wilde. Swa bør os

siælffwiliænde tholæ ondh thy?<g (for) Gutz æræ ok waræ synder.

Swa giordhe EleazantA, hwilke/t nødhgadhr at brylæ Gulz logh ok

wtwalde hælder ærlighe dødhen æn hatelighe lifluæ, ok gik foræ

siælffwiliænde til pinerne ok sagdhe, tha ha?t them tholde: o

15 herræ Gulh, thu som haffwer hælgher wjsdom, Ihii west opinbar-

lighe, at mædhen jak malte frælsæs aff dødhen, om jak haffdhe

wilit ga aff lhy?i, logh, Ihy thol jak nu hardhæ lighemcyis wærk ok

pinæ, ok them thol jak gernæ oppa siælenæ wæghnæ for thyn

ræddughæ. Thy manær Pauljfs os ok sigher: o brpdher, bliiien

20 sladughæ ij plikt ok Ihwingd, Ihy at Gulh offra sik edher som

cxxxiii søner. Hwilkejj, ær then sen fadheren næfser æy? æn ære ij

wde/t næfsilsæ, hwas luttakæræ æren ij? tha ære ij horbarn ok

æy sønner. Thy sagdhæ war Herræ til sawcle Birghitte, hwat

han tholde, ok hwat os bør at geræ ok tholæ: ælskæ mech aff
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alt hiærtæ, Ihy at jak ælskædhe thech for, ok jak anwordhædhe

mech siælfwiliænde myne vwener, ok myn modher ok myne wener

the waræ ij alzbeskæstæ sorgh ok grat. Nar jak sa spiutit,

spikænæ, gislænær ok all ajjner anbudh redhebon, æy Ihes sidher

framgik jak gladhelighe til pinen. Then tidh mit howelh war alt 5

blodught me^ Ihornkronennc ok biodhit flot aldræ wæghnæ, ok om

myne wwener hafTdhe ha?4næt mit hiærtæ, hælder hafTdhe jak latit

the^ sarghæ ok sønderskæræ, æn jak wilde mistæ Ihech. Thy

æst thu meghef vthæk, om thu ælskær æy mech for swa stor

kærlik, thy at swa som mit howeth war stwngot ok nedherbøgkt 10

oppa korset, swa skal thit howeth nedherbøghes til ødhmjukt, ok

for thy at my/t øghen waræ fwl me^ blodh ok taræ, thy skiilæ

thin øghen ijgenhaldæs aff kislæligho syn, ok forthy al my« øræn

fyltes me^ blodh ok hørdhæ wbrygdilsæ ok baklalæns ordh, thy cxxxiii*

skulæ thyyt øren wændhes fra?i skøre ok wqiiæmelighe talæn. For 15

thy at my« mu?t war drikke giffuen met beskestæ dryk ok for-

budhen aff godher dryk , thy skal thy« mii« ijgentæppæs aff ondh

thing ok oplates til godh thyng. For thy at mynæ hænder waræ

wtraktæ met jærnspiger, thy skulæ thinæ gerni/*gæ, som teknes

weth hændernæ, wtrækkes til fattughe mæ?t ok til at fuikomme 20

myn budhordh. Thinæ føler, som ær thyn aslu/tdelsæ, met hwilke

thu skalt ga li! mech, korsfæstes ok ijgenhaldes kan syndz lusfæ,

ok swa som jak war pinædher ij allæ myne lemmer, swa waræ

allæ thinæ lemmer redhæbone til myn thiænisl.

Annayttidh ær mærkænde, at Jhes«* nalkadhes sin pinæ ok 25

dødz stadh ok lot gøræ sik hedher ok koMui/jg kallæ, hwilket ha«

for flyddhe. Som scraiet ær, at nar Jhesj/s vnderstodh, at almughen

skulde kommæ ok gripæ ha«nem ok gøræ ha/tnem til ko/mi/jg.

tha flydhe han oppa biærghit ensawimin. Ok ther me^ tha gaff

ha?!, os at vnderstandæ, at hwilke« som aslu«de wejldz hedher ok 30

æræ, the ære lyge them som dømde ære til dødh. Forthy, som

Augustinus sigher: thæssæ liifts timæ ær ængtæ a«nct æn eet

framlop til dødhen, ij hwilke ængen thols at qwar sta æller seoæræ cxxxiv

ga, wde7i allæ jæmplighe framlhrængæs. Ok thy sigher Gregorius:

hwilke?* som grips aff thessæ liiffs søtelicheet, ha« ledhes lil døden, 35

swa som om søtæ ænglæ. Thy sigher war Hcrræ, at the formæ«
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som asUi/jdæ hedher Ihe ære ligeræ hørrer, æn godhæ forman?;,

tliy at Ihe swige siælænæ met theræ ondæ ordh ok æfterdeme.

Ok Ihy skulæ Ihe wardhæ liiUakande aff allæ theræ synder ok

pinæ, soHi the logho at styræ, ok theræ skam skal waræ for wde^t

5 ænde, wde/i Ihe bædræ sik. Ok thy bødh war Herræ een formaji

at rædhes ængen blygh ok astu?»dæ ængen hedher, thy al hedher

dugher ænglæ meer æn hlygh, wden at haw. opwække høghfærdh

ok mynzsker ødhmyukt, for hwiiket Guth glømes.

Thridiætidh ær, at Jhesus tok Ihen hedlier meghet odhmyug-

10 lighe, ij hwilkew sohi Bernardus sigher, ha« tedhe allæ ødhmyugt

swasoHt ha?* ij sinæ pinæ tedhe alt Iholæmodh, ok gafT os ij thy

ødhmyiiktenæ æilerdøme. Ok thy bødh ha^i soHcte Birghitle at

sighe een formå«, at wil ha?* fa mynæ n;uih€B, tha skal ban gøræ

thry thyjig, først foræ fran sik all høghfærdh ok wevldzlik tilsyn,

cxxxiv* 15 ok lagha san ødhmyukt. Annæ« tidh bortføræ aff sit hiærte all

giri ok haffwæ all we?ldzlik thyng swa som eet læn, som een

godhr æmbitzma« ther skal gøræ syn herræ regenskap, Thridiæ

tidh ware alhughul, at ha« glome æy sinæ æller sinæ vnderdanæ,

wde« rætte Ihem met misku«d ok rætwisæ, ok skodhæ myne

20 gerningæ som tok opinbarlighe syndæræ ok skøræ q«4nnær til

misku«d, ok forsmadhe heghfærdughæ oppa rætwisænnæ wæghnæ,

ok tak san ødhmyukt ij thy« hugh, ok om hæ«næ skal my« andz

søtme inflytæ ij thy« siæl, ok weridzlik thankæ wtflytæ, om

hæ7inæ skal thy« wiliæ wardhæ rorlik ok fulkome« til my« wiliæ,

25 ok tha skalt Ihu tilbyriæ at haldæ thinæ gerni«gæ for litit ok

mynæ for meghei. Æn hwat ær san ødhmyukt? sa«nelighc at æy

aklæ ma«næ godhwiliæ æller mottalæn, ok framga at my« ødh-

myuktz wægh som nu ær glømder, æy astu«dæ øffwe?flødhes

thy«g, ok lige sik eenfaldughæ mæ«. Om ihu ælsker Ihennæ

30 wæghe«, tha smakæ thech andelik thy7<g, ok my« pine ok mynæ

cxxxv hælghe ma«næ wægh wordher søler ij thy« hwgh. Tha vnderstar

thu, hwre meghet thu æst skyldiigher mæ«niskenene siælæ. hwilke

Ihu lokt at slyræ, æn for thy at thu æst ophøgdher ij høgkt wald

ok thy haffwer thu gire aff waldet, ok høghfærdh aff hedheren.

35 Nedher far thy ok ødhmyugæ thech, ok bedh ødhmyuge mæ«
bediæ for thech, ælle skal jak sændæ thech myne rætwisæ swa
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som siridbæstæ flodh ok wlkræfwæ aff Ihech rcgenskap til yterslæ

skærfTuet for gire ok Ihanka ok ordh ok gerniwgæ, ok wlkræfTwæ

aff tliech Ihe siælæ som jak anwardhædhe ij Ihine forsyn, hwiike

jak siælffwer ijgenloste met mit blodh.

Fiærdhætidb ær mærkænde Ihem til warilsæ &om werldz 5

hedher astu?<dæ, hwilkelii/jd then hedher omskiffles som Jødhænæ

giordhæ (war) He/ræ ijdagh, hw re ha?t war orawænder met hmiuem

oppa langafredagh. Idagh thiæntæ Ihe hanne»t met hedher ok

wyrdhni;ig, Iher ha« kom ridhende oppa asnæn, æn om lang.i-

fredagh korsfæstæ Ihe hanncni ok drapæ met fulæstæ ok skæmme- 10

lighestæ dødh ok saræstæ pinser. Idagh kaslædhe Ihe theræ

klædher ok palmqiiistæ vnder asnans føter. som hnn redh oppa, cxxsv*

om Iredaghen ræntæ the ha«nem aff haits klædher ok flængde

ha«nem grymmehghe , ok kronædhæ hannem met hwassæstæ

thornkrono. Idagh kallædhæ [Ihe hayfnem] Israels ku«ni«g, om 15

fredaghe« nekædhæ Ihe sik at haffuæ ko/(ni«g wden kesaræn.

Idagh ropadhæ the osanna, som Ihyder: jak bedher thech, he!æ

mech! ok Iha han war korsfæster, Iha sagdhe (the) til ha/fnem

met vbrygdilsæ: gor thech siælffwer hel, thy at Ihu giordhæ andræ

hellæ, æn ihech siælffwer kan Ihu æy helle, ok om thu æst Gutz 20

søn ok Israels koHning, tha faræ nedher aff korset, ok wj wiliæ

tro hawnem, Idagh sagdhe the: wæisignædher waræ han som

komber ij wars He/ræ naffn! æn om frodagbe/j Iha" badhæ the

borttagha ha/jnem ok korsfæstæ. Ok Jødhernæ sagdhe til Pylatæs:

æy æst Ihu kesarens wen, om Ihu later hajjnem løs, ok æy 25

haffdhe wj anuordhet Ihech ha«nem, wden han woræ een jl-

gerni/ig«*man. The/tæ wilde war søle He?ræ Jhesj/s Christus alt

swa tholæ ij sik, at hwær mæ«niskæ skulde wilæ, hwre vstadugh

werlden ær, hwiike han æy aslu/idælhe , wde« flydhe Ihem som

hæ//næ astu/tdælhe. Swa som scvaiet ær: syndugx manz æræ 30

(ær) thræk ok mntkæ, thy al kroppen som æræs swnderløses ij

muld ok madhka. Idagh ophøghes han ok morghæn flnz ha« æy, cxxxvi

thy at han ær omwænder ij sina jordh, aff hwiike han war skap-

ædher. Ok æfler Ihy at som hans æræ war vwærdhelik ij werld-

enæ, swa ær hans wanærlichet mangfald giordh ij pinen. 35

10
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Fæmtæliclh ær mærkænde , at Jhesiis Ihen lidh ha/inem

giurdlies swa meghen hedher at the bredde sin klædher vnder

asnæ/(S foler, som ha?t redh oppa ok swngo hawneMt høghlidhe-

!iget loff, ther \vt ij tha giffs os at vndersta»idæ, ad hwilke

5 scr/plejt manær os ok sigher: kom ij hwgh ondæ thing ij godhæ

Ihingæ dagh, thy at wis manz hiærlæ ær Iher som sorgh ær, ok

idriighe for giordhæ synder, ok folskæ daræ hiærlæ ær thcr som

werldz glædhe ær. Thy at som Be7nardM.A sigher: ænglo diigdhe

thein fanyt æræ, stakkat glædhe werldcnæ wald, kolzsins liistæ,

10 fnlsæ righedoine, mawgæ thiænæræ, syndelik ok ond gire. ITwar

a'r nw theræ later ok gawanen , hwar kalz, hwar rosn? afT swa

store glædhe tha fiællæ tho ij storæ sorgh, ok afT swa megen

liistæ ij meglæ ysæld, afT werldzlighe glædhe fiællæ the ok ij stort

nedherfal ok storæ pinæ.

15 Siættæ tidh ær mærkænde, at ihesiis wilde siliæ oppa asna

cxxxvi* ryg, somi teknæ myugdoin ok tholughæ mæ»inisker, ok æy oppa

wrinskæn hæst, som teknæ heghfærdiighe ok wlydiighæ ok vthol-

ughe mæ/miskær. Thy sigher them then hælghe sc/tpl: o herræ

Gulh, æy ær thyji wiliæ ij hæstæ styrk ælle kraflft, ok æy thækes

20 heghfærdiighe thech nlT ophoffuet, wde« ødhmyiige ok saglmodughæ

mæjiniskæ bøn thækles thech altidh. Thy sigher Crtsostomtis:

wælsignædh ær the siæl aft' Gulh, afT hwiike«s edhmyukt a«nærs

høghfærdh skæmmis, ok hwilkens tholamodh wtslække a/jnærs

wredhe , hwilke«s idhkelichet ok gulheliket æruædhe opiiækker

25 ajtnærs lætiæ. O herræ Gulh, hwre høgher Ihu æst, ok tho ær

ødhmyukt hiærtæ Ihit hws. Thu opræter nedher slaghnæ, al the

fallæ æy, hwilkræ hogh Ihu æst. Ok thy æfter wars flerræ budh

edhmyuke hwær sik swa meghef meer ij thænkelsæ ok gerniwgæ,

hwre meghef meer hav* wct sik skyldiigher waræ at æruædhæ til

30 Gutz hedher for ha;ts godhgerni/igæ, ha« hafl'wer thech gitTuet ok

giort. Thy at Iher som høghfærdh ær ther ær diæffuelens let,

hwilke^t allæ the ge/-nijigæ hu« me* blandæs teer smittughe.

cxxxvu Siwndæ ær, at 3hesus walde almughen til at lofTiiæ ok

fylghe sik, ok fol fa aff the waldughe mæ«. For hwilket Paulw«

35 sigher: o brødher, seen idhræ kailæn, thy at æy ma«gæ sniælle

oppa kølzsins wæghnæ, ok æy ma«gæ waldughæ, ok æy mangæ
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ærlige, æn Guth wlwæl tliessæ we/Kic/tnæ wlærdliæ mæ^t, at han

skulæ skændæ werlde/mæ wissæ mæ« , ok Gulh wtwæl lliessæ

we7-lde?jnæ wanmaktughæ mæn, at ha/i skulæ skændæ starka

mæ«, ok Guth wtuæl almughæ?*s mæu ok the sowi ængtæ roknes.

at han skulæ them til odhmyukt kommæ, so/n meghe/ reknes, at 5

ænghen man skulæ heghfæidhes æller æræ sik for ha?jnem. Æy
læsum wj. at nogher righer ma/t hafTwer follt Jheiwni wde« Za-

cheum, forthy at Jhes«« predigedhe for them genwærdugh Ihyng

ok sagdhe swa: we ær edher righe niæ?* . hwilke hær haffuæ

edher hugnædh. Ok æy folde JheAf<m wde?* een loghsniælder ma«, iq

Nichodemuw, thy at Guth holde ok lønte the hælghe tro lonlik

thy/jg for werldzlighe klokom ok wissæ mæsteræ, ok openbarædhæ

theni for ødhmyukæ. Ok æy folde ha?tne?H wde/t een waldugher

ma?i, CenturionejK. Ok wde/j thessæ we;lde«næ fattughæ mæn
wiwalde Giith ok righe ij the hælghe tro ok hymmerighes ærff- 15 cxxxvii*

winge, til hwilket war milde henæ Jhesus Christiis wærdughes os

at ledhæ, hwilkejt loff ok hedher ok æræ waræ æwærdhelighe!

Amen!

10*



[M icnrH Mnm jiim]

Sancins Marchus ewang^listæ sigh^r, at saucte Jacob?/« ok

sancte Joha/i/tes apo^/'yli sagdhe til war Uenæ ihes?im:

o mæstæræ, giff os at \vj skulæ sitiæ ij thinæ æres righe,

een a thinæ høghræ hånd ok a«ner a thinæ winstræ hånd.

5 JhesKs swarædhæ thpm : formughen ij at drikke (aff) th^^

storæ karet, som jak skal drykkæ, th^^ ær at waræ mynæ
kompanæ ok fylgheræ ij storæ ok mangtdAåæ beske piner,

som jak skal thola ok beskelighe drykkæ. The sagdhe: wj

formughe thet. ihesus swarædhæ th^n: sannelighe skulæ ij

10 drikkæ mit pinæ kar.

Ok swa drukkæ tlie ok sa/tnelighe, Ihy at Jacob«« war

Qængdær ok slaghen ok honlighe halnæder met andræ apo«folis,

ok omsidhe halsliuggen for Gufz æræ. Johannes sawimeledb

flængder, slaghen ok smælighe halnædher ok fordreffuen, ok ij

15 wællærtdæ olio kar ijkastadher, ok hawnewi war giffnet eter at

drykkæ. Ok ij allæ liiffs wadha tha gomde Gulh hannem

wskadder til thes at ha/t ænda^dhe sit lii(T æfler Qieghei ok lankt

cxxxviu æriiædhæ. Petr«« æfter ma«gæ pinær, band, svit ok myrkestowo,

ok drak Jhevu pinæ kar, korsfæster. Ok Paulus halshuggen, ok

20 Andrias korsfæster, ok BartholomeMs flaghe?*. Swa allæ andræ

apostoVi met ina?igæ handæ dødh dræpnæ. Laure/tciw« ok Wi/i-
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cencius drwkko the^, stekte ok bræniie. Ok ssva allæ Ihe son*

Giilb Ihæktos fooræ met fullæ troo genom mawgfald drewilsæ ok

hardhen dedh til Gutz æræs righe, hwilkc nu haffuæ vlallighe

glædhe hos sin herræ, Ihy at the trolighe drukko me^ ha;inc«i

aff pinewnæ kar. 5

Thy, o ærlighe gildbrødher, hwar ij hælzt drykke//, hwilke ij

edher gilde kailen, ha^lghe Kors gilde, oppa hwilket Gntz son

smakædbe aelikkæ ok gallæ me^ beskæstæ pinæ ok saræstæ wærk,

æller ok war Frue gilde, hwilke« æn meer æn thry aar ok Ihræ-

tighe drak ok bar beskæstæ sorgh ij sit hiærtæ, ihy at hu« foræ 10

wisslæ sin sens kowitneskullænde pinær, æller sle. Kælerinæ ælle

sta. Margærelæ gilde, hwilke æfler at theræ køt war met flæng-

ilsæ ok jærnkambæ alt sunder slilil ok waræ ij myrkeslulvvæ

swæltæ ok omsidhe halshiignæ. æller ok nagher hælghe niæ/<z

gilde, hwilke allæ maHgfaldelighe plaghædhe ij jordherighe, ok sitiæ 15 cxxxviii*

nu ij æwe/dhelikx fridz fæghrind ok ij righe hwilæ ij hy/Hmerighc.

Thænken thy ij mæ?iniskæ, om ij hafwæ astu«dæ?* ij edher gilde

til at Iholæ thelik Ihv/jg som Ihe Iholde, ælle thelik ordh ok ger-

niHgæ soMi Ihe haffdhe, ok hafTuæn ij swa, Iha mughe ij gifTuæ

Ihem naffnaff hælghe mæ?^. Ok halTue ij æy swa, tha ær edhræ 20

samquæmdh hælder al kallæ drankaræ gilde ok ølfyllæ æn hælghe

mæ/inæ gilde ælle siælæ røkt, forlhy mædhen ther idhnæs mcghe?

meer buksins fylle æn Gutz hedher ok siælæ?»næ gagn , ænlhot al

ij lale« nogræ mæssæ sighe, hwilke ok meghef flere edher bwrdhe

allighewæl at latæ sighe for ma/jgfaldæ Gutz godhgerniwgæ, hwilke 25

ha/l gor edher daghlighe, ok for the? meglæ godz som somlighe

aff edher opbæræ æfler sinæ forældræ. Thy Iher til al ij skulæ

witæ hwat Gnth tholde ok drak for edhræ skuld, ok hwat edher

bør hannem ijgen at gældæ, tba høren nu hwilke tolff slorbekæræ

ha« drak ij sin pinæ limæ, ok ij hwært Iheræ thre smabckæræ 30

aldræ beskæstæ met ma«gæ andræ pinær.

The? førstæ slorbekæret ær at the pe?sonæ som pine/jnæ

kar drak war Gutz søn, thy at swa ælskædhe Guth fadher weHd- cxxxrx

enæ, at ha« spardhe æy sin eenfødde sen, wde?t anwardhædhe

hannein ij dødhe?« for os allæ. The? førstæ smabekere war hans 35

ærlichet som ha« forsmadhæ ij the/ at han som tholde war Gutz
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ok jomfrwene son, (som) AnselniMs sigher ther aff: Gulh (gaff) sin

søn hwilke/t ha/t fedde aff sit hiærtæ sik jæmflig, ok æiskædhæ

ha«ne«i som sik siælffwey, ok then sammæ gaff ha« Mario, at

han skulde Gutz ok Marie sen waræ. Nw forthy at ha/t war

5 alzæriigeslæ, tha war ha/ine//i alzthungast •»> thoiæ swa smælighe

wanærlichet aff alzwanærligeslæ ntiæ« som alzstingx waræ Gulh

affgangne, ok thc spultædhe ij ha/(S ænhte. Ok ther aff sigher

BernardMs: o godhe Jhesu, the som thech pinedhe the smittædhæ

met theræ sputh thit hedher wærdughe ænhte, hwilket ænglænæ

10 aslu/tdæ at skodhæ ok se, ok slogho met alzbeskestæ slagh. —
Annær war, at ha/ts signædhæ siæl drøffdhes for pine/tnæ aminne,

swa so//t ha« siælffwey sigher: mj/t siæl ær drofdh til dødhen,

swa hardhelighe at sweden nedher ran aff hans hgheme swa so//i

cxxxix* blodzstrømæ. — Thridiæ war, at ha/ts jomfruhghe kot war alz-

15 kienæst ok saræst at tholæ. Swa sigher jo/«fru Maria: my/t søn

haffdhe bæstæ ok færskæstæ nalwr, thy at aff mech lok ha/t

renæstæ ligheme ok bæst skipæder, æn ha/ts skin war swa thynt

ok klent, at ha?t flængdes aldrigh swa læthghe at æy wtgik biodhel

genstæ/t, ok ængen haffdhe sua klenen ligheme so//t my/t søn,

20 hwilken so//t war aff twe/tnæ bæslæ natura, gulhdome/t ok ma/t-

dome/t.

The^ a/tnæt storbegeræ ær, at ha/t tholde alzhardhæstæ pinæ,

ok ther foræ manædhæ jo/?tfru Maria s<z/tcto Birghitte ok sagdhe:

o doller, skodhæ my/t sons pinæ, hwiike/t pine offwergik allæ

25 hælghe mæ/tz pinær ij beskelichet ok wærk. Swa som ha/i siælffwer

sigher: o ij allæ so//t framfarer at jordherighos wægh, atuaklen ok

ser, at aldrigh war nogher thelik wærk so//i myn wærk ær, lliy

manær jak allæ edher so//t ij jordherighe ære, at ij horen ok sen

my/t wærk. — Then førslæ smabegeræ war skænlik ordh so//t the

30 kastædhe mol hawne///, thy at ha/t war kaliæder forrædhæræ,

swikære, liwgheræ ok diæffuels man. Ther aff sigher jo//tfrw

Maria: myn søns wuener the sagdhe, at han war forrædhæræ ok

liwgheræ ok swigeræ, hwilkew jak wæl wistæ at waræ rætwis ok

cxL sa/tnæn, ok at ha/t haffdhe ængen ont giort, ok at ha/t wilde

35 ængen ont gøræ. — Annær war hardh slagh ok flænger, hwilke

ha/t tholde. Som jo//tfru Maria sagdhe til ste. Birghitte: my/t sons
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vwener Ihe flængde hans ligheme, so/« ren war ad hwæriæ synd

ok siniltæ, swa grymmelighe al jak sa ha/js ligheme slaglien ok

flæwgder all til refftie«, swa at ha/ts reeff syntes bar, ok æn Ihet

som beskeræ war at see, nar giislærnæ igendroghes, tha ristædhes

ha«s kot ok slitnædhe aff them swa so»i jordh furardh. — Tiien 5

thridiæ war alzhardhæstæ pinær, liwilke ha« tholde oppa korsel,

so»n joMifru Maria sagdhe sle. Birghitle: Ihornkronæ saltes oppa

myjt søns hoflfiielh, swa at hu;i nedher gik mit oppa ænlilit, swa

hardhelighe ok thranglighe, at mayigæ blodzstremæ nedher rw/mæ

wnder hæ?<næ om ha/«s ænlile, ok fyllæ hans har ok eghen ok lO

mu?t ok skæg, swa at the^ alt sama« syntes ænglæ wdc« blodh,

adhronæ ok sinærnæ ij hændernæ øk føternæ waræ swnderstuvignæ

ok slitnæ aff jærnspigenæ, aff hwilke wærkcn whugnelighe ingik til

haws hiærtæ ok mødde the* me^ vlholigheslæ wærk ok beskelichel,

ok ater wt fran hiærtet ok ij sinernæ ok ij hans saræ le/umor 15 cxl*

oiet syrghelislæ wærk. Æn forthy at ha/js hiærtæ war alzfærskæst

ok bæst sajftmankoHimit aff bæstæ natwr, thy slridde liiffuet ok

dødhen længe mællæn them , ok swa længdes liifnet niæilæn

beskestæ wærkæ. Aff thessæ Ihre sigher ok BernarOH* swa: o

go[dhe] Jbe*u, hwre sotelighe thn omgikt a)et mænniskezi, ok hwre 20

vwærdugh Ihyng thu tholde aff them met hardh ordh ok hardhæræ

slagh ok alzhardhæstæ korsins pinæ.

Thridiæ storbegeret war, at ha« tholde pinæ ok wærk offwer

all sin ligheme, som p/ophete« foræspadhæ: aff ha«s fotzsins illi

ok til jæssæn ær ænglæ heelt oppa ha/ine«i, æn allæ wæghnæ 25

ær saar ok blanælh ok thrutden ok plaghe. Thessæ førstæ sma-

begere war, at ha« pintes offwe/- all sin ligheme ij langlik. Ther

aff sigher Be/nard«*: skodhæ aff fotzsins il ok ti! jæssæn allæ

wæghnæ ær grøtelikt pinæ ok allæ wæghnæ wærk. — Annær

war, at ha« Iholde pinæ offwey allæ« sin ligheme ij bredhiik aff 30

giisllæ slagh, sowi sakt ær, ok wlthænilsæ. Åff hwilket jomfru

Maria sigher: then tidh my« søn gik til pinewnæ stadh tha slogho cxli

somlighe hajtnerø oppa ha«s hals ok so/«lighe ij ha«s ænlite, ok

[swa] hardhelighe tha war ha« slaghen, at æn thot at jak sa æy

then sowj slo, tha hørdhæ jak granlighe slaghsins liwd. Ther æfle/- 35

the grymme pinær grips my« søn, ok [the] wllhandæ ha«ne»i oppa
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korsel ok lilfæsslæ først ha^is heghræ hånd til korset, hwilket

boret war foræ jærnspigenæ, ok stwjjgo ther jærnspige« genum

handenæ, ther som benet war hardhæst, ok wt Ihandæ sidhen ok

droghe me^ rep, til thes hu«, raklæ thiit som korsel war boret, ok

5 nedher droghe haws føler met rep. — Thridiæ war, at pinene

ingingæ divvpiighe ij haus ligheme, thornkronen in til hiærnen,

jærnspigene genom hændernæ ok føternæ, sohi sakt ær. For

hwilket Bernardlis sigher: o mildæslæ Jhcsu', eensammen kærlik

bant thech, eensajnmen kærlik hielt Ihech ok korsfæslæ thech,

10 hwilken thech drogh wt aff hyminerighe uk ij werldenæ. O mild-

æslæ Jhesu, war ysæld ok thin miskii«d ok thy« kærlichet som

thu haffwer til os, ha« sargiordhæ thech ok drap lh\n ligheme ok

CXLI* wt thwingde thy« wælsignædhæ siæl aff ha«nem. O, met hwre

ængxlighe ok heterbrænnende ælskoghæ thu omfæHipnædhæ os,

15 hwre vatn ok blodh vlQet aff hiærlet ok blodhet vUliræ/fgdes aff

kølet ok siælen skiides widh ligheme«. Pineunæ diwplichet war

ok ij Ihy at hajt war swa slarklighe stuugen genom sidhenæ, at

spiwtet kloffdhe haus hiærtæ ok gik nær genowt andræ sidhenæ.

Fiærdhæ storbegeræ war, at ha« tholde for a«nærs brut ok

20 æy for sin eghen. Ther aff sigher Guth fadher met prophete«:

jak lot sla my« son me^ piner for mit folkx synder, æn Iho at

ha« giordhe æy ont ok æy war swek ij ha«s mu«. Ok sigher

jowtfrw Maria: my/j søn syndædhe aldrigh ok Ihoc bar ha« allæ

mænniskæ synder, ok doo swa hardhelighe for sinæ vuencr som

25 for sinæ uencr. lUet førstæ smabegeræ war, at ha« for vlronæ

mæ« ok wræluisæ pinædes, thy at ij bans dødz timæ jæuædhe

allæ om, at ha« war Gulh, wde« jomfru Maria. Aff hwilket ste.

Petrus sigher: Jhesus doo for waræ synder, rælwis for wrætwisæ,

at ha« skulde os offra Goth. — Anner war, at the gaffwæ hannem

30 vræltæ sak ok skuld, Ihe sagdhe, at ha« haffdhe forbudhet at

giffuæ kesaren skal, hwilket ha« æy giordhe, ok æn tho at the

cxLii wistæ. , at ha« haffdhe helæt ma«gæ siwge ok giffueth dedhæ liiff,

æy thes sidher sagdhe Ihe til Pylalu/u, Iha ha« sagdhe, at ha/i

ku«næ ængcn sak finnæ met ha«ne//t, the swarædhe: waræ han,

35 æy ilge»ni//gis ma«, tha hafdhc wi æy anuordhet thech ha«ne/«.

— Thridiæ war, al the ijgengulde ha«nc»t ont for got, thy at
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ha/J hafl'dhe \vlii;ill Jedhæiiæ til meere wærdughet æn noghct

ajtncl folk. Han g.'i(T them bæstæ land ij a!læ we/ldcwnæ war, ha;*,

wiste tht'in sin wiliæ met prophelenæ, ok han frælstæ (them) afTtæ

aff liifTs \\adhæ. ha« waldæ sik een joMifrw til modher aff Iheræ

slækt, ha« predigedhe ok giordhe jærleknæ for them. Æn for 5

thessæ godhgerni/igæ ok ma?*gæ andræ Iha wilde the ængeledh

lalæ hawnewi leffiiæ. æn (the) beddes aff domæren tha ha« wildc

gefue JheAMA løs. æn the bedhdes een ma«dræpæræ til hff, ok

Jhesnm til korsins dedh. Swa geræ nn raawgæ ledhæ ok for-

ba/iijædhæ synder mot Gnlh, hwilke ha?( ger ma?igfalde godh- 10

gerni/<gæ met syndiighæ mæ/^niskæ. Som ste. Panl»s sigher, at

the a«ne« tidh korsfæslæ Gutz sen ok haldæ haMnew for gab ok

hon. Ok nii mædhen Iben som forwanz met twa æller thre

•^hnæ at hafl'næ brulil Moysi logh ha« skulde de wde« all mis- cxlii*

ku/id, o hwre meghe^ hardhæræ pinæ the forskulde sorø forsmå 15

Gutz sen met the/ at the syndæ mol haHS budhordh. Ok thy

kærer Guth rælwislighe met prophete« offwe?- syndughe mæ«niskæ

ok sigher: hwat æv ijgengældz ont for got, thy at the groffwæ

graff for m\n siæl swiglighe ok lonlighe, ok satlæ for mech manga

dodz forsal. . 20

Fæmtæ storbegeræ war, at ha7«s pinæ rokteræ waræ optænde

mol hn«nc/« aff forlhænkler ondskap. ok the sagdhe. som spat

war aff Ihem : kommen ok Ihænkom forrædilsæ thankæ mot

ha/jnem Gutz sen, ok siaam ha«ne»j met lUHgo;<næ, [bet ær (met)

skændelighe ordh. ok akitom ænglæ all ha«s ordh. Ok thy kærer 25

Gutz søn for sin fadher offwe/- them, ok sagdhe: thu west all

theræ radh mot mech til m\n dedh. — Thet førslæ smabegeræ

war, at æfler thy som læslen sigher, at mæsslernæ ok klærkæne

ok loghwisæ mæ?i the giordhæ mæst til .ha?/s dedh, æy Ibes

sidher at the saghæ al han fulkowimedhæ alt Ihet som scraiel war 30

aff Gutz søn. Ok thy sagdhe han til them: ranzsagher Ihe ha^lghe

sc;iipl, for hwilke gemæ ij wænle« edher at faa æwerdheliket liiff, CiLiii

thy at hun bær wilnæ aff mech. Thy om ij trodhæ Moysi so«j

hæ«næ skreff, tha throdhæ ij ok mech, thy at ha« skreff aff mech.

Swa kærer Jhe*?/* nu at syndughe mæ«niskæ tro æy ha«ne«j, 35

soHt ha« sigher ij ste. Birghitle ahørænde: om the trodhe, hwre
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lustelik æwerdhelik glædhe ær, tha girnædhes Ihe ælier astundædliæ

ænglæ M'de/t mech, om llic trodliæ al jak ser ok wet ok formå

all thy«g, ok at jak kræflwcr rælter dom aff them, wde;t jæff

hafl'dhe Ihe ledhæ weth we/ideiiæ ok ræddes meer at syndæ for

5 mech æn for mæ/tniske«. — Annær war, at ha»s dødz regtæræ

giordhe Ihe^ æy aff barndoms brædzsko, thy al Ihe waræ aldrænæ

meen ij Jodhæ alimughen, hwilke dødz radh sama?i,lagdhæ mot

hajtnewi aff forthænkte ok fulkoHime/t ondzskæ. O hwre ma«ge

nu syndæ sawimæledh mot Gulh, æy aff barnslighe enskæ wde?t aff

10 fordømeiighe ok gamble syndæ sidhiiæ?«niæ, ok mæsl drankæræ ok

skørlifnædz mæ?<nisker. For hwiiket AugH6^<nMs sighei : the mænz

jlzskæ sowi- korsfæslæ Gulz søn synes at waræ fulkomme/i ij allæ

ondæ, æn Ihore ondzskæ ær meræ som æy wiliæ rætwislighe

cxLiii* liffuæ ok hata sa/tnende7<næ biidhordh, for hwilke stadhfæslelse

15 Giitz søn war korsfæster. — Thridiæ war, at the swa som ij

nogræ maltæ thrængde ok nødde domeræn til Jhe*n dødh , thy at

tha Pylatus lette tilfailie at latæ hannem løs , tha ropædhæ the ok

sagdhe: æy æst Ihu kesæræ/ts wen, om thu giffwer ha/mem kwit.

O hwre ma/fgæ swa iakkæ nu andræ til synd met roff, met styld

20 ok skørliffnædh ok drukke«skap^ ok ma/tgæ andræ synder, hwilke

allæ som Bernardw* sigher, at the skulæ waræ swa kompænæ ij

pinen som the waræ samhaldughe ij synden, een pinæ skal them

opswælghe, hwilke/* een ælskoghe sama?«binder ij synden. Ok

som Jhesus sagdhe sta. Birghitle aff een fordømdh ma'/<niskæ, at

25 diæfflænæ skulæ gøræ ha?tnem beskelichet for sølmæ af fotzsins

il ok til iæssæn, at ha« skal tholæ swa mawgæ pinær, hwre

ma«gæ mæ/tniskæ ha« ledde ij fortapelsæ, swa gar ok fleræ them

som andræ lokkæ til ont, hwat the ære hælder gildes drinkæræ

æller andræ wde?j the bædræ sik. Æn thy ær wær majigæ fylghe

cxLiv 30 thy andræ til synd, at the rædes meer ma/tnæ omtalæn æn Gulh,

mot hwilke war Uertæ sigher: rædhes æy mavtnæ wbrygdilsæ

æller hadz ordh.

Siælte storbegeræ ær, at han tholde smælighestæ pinæ ok

dødh ij ma«gæ mæ«niskæ. åsyn, iha som megen almughe war

35 saman komme« om høghtidhes dagh, widærlæ, draghen om gatunar

fran een domaræ ok til a«næn, openbarlighe hædder, sputtædher ok
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gabbadlier, ok wtdraghen aff sladhen, ok bar sit kors so«i rouære

ælle Ihiufl'. — The^ førslæ smabcgere war, at han, som ær ærænnæ

ko«ni«g offwer allæ koHni/(g ok waldzsins berræ offwer allæ

berræ. korsfæstes uiællen twa røuæræ, kronædher me^ Ihornkronæ,

at ha/t skulde demæs ilge;ni«gis ma/i oft« ey allæ andræ onde 5

mæn. Theftæ foraspadhe p/ophete;t ok sagdbe: Gutz søn aniiardh-

ædhe sik ij dødhen, ok reknædhes ælle skipædhes met ilge/-

ni/*gis mæn. — Annær war, at swa sowi læslen sigher. Ibe sowt

korsfæste waræ met ha«ne/« ok talædbe vbrygdhelighe til ha/incw,

swa at een theræ sagdbe: æst tbu Giitz son, tha gør ihecb belæn 10

ok os, hwilket Iby ihungaræ war at heræ, at ha« wiste sik

vbrultelik ok Ibem brutligbe. — Thridiæ at han Ibolde ij sinæ

modber åsyn ok sowilighe sioæ kæræstæ wener, hwilket megbe^ cxliv*

øktæ ba«s pinæ. Ok tber aff sagdbe jomfrw jMaria sta. Birghille:

tben tidb m\ii søn stodb oppa korset ij saræstæ wærk, tha sa 15

ha/t sinæ wener grælændæ, hwilke hælder haftdhe wilit me^ ba/<s

hiælp haffnæ iholt Ihe pinæ ij sik ælle brw/tnet æwe/dhelighe ij

hælwite. æn at see ha/tnem swa pines. The sorghen so//t iia/t

haffdhe aff sinæ weners sorgh gik olTwe/- allæn wærk ok sorgh

so//t ba/t Ibolde badbe ij ligbeme ok biærtæ, swa kærlighe æl- 20

skedbe ha/t them. O mæ;<niskæ, hær skulde tbu idbeligbe thænkæ

oppa ok sigbe me^ ste. Be/nard«*: jak skal amynnæs æmædhen jak

liffw'e/-, bwre megbef æruædbe ok niødhæ my/i søle Jbes«« Ibolde,

p/edigbo [nde,] ga/*gande, wogænde, a bønæ slandænde, grætænde.

nødhstadder, warku/tnænde, forsalter aff Jodbænæ tbolande. Ok bwre 25

ha/t tholde vbrygdilsæ, gabbilse. sput ok slagh ok bardbæ jærnspige.

Siunde storbegeræ war, at ha/t fan ængen liisæ. Thy at som

Be/nardHA sigher: wilde ha/i hwilæ ælle stydiæ sik with bændernæ

ælle følcrnæ, tba slilnædbæ kølit ok skinnit ok sinernæ, swa war

ok om ha/t thrængde baken til hardhæ korset, ok Iby mædhen 30 cxlv

ha/t haffdhe ænge studh wde/i sar ok wærk, tba fan hun ængen

liisæ ælier bwilæ. Blygx iby ok skænis mæ/tniskæ , som

vndergiffwer thecb all køllik liistæ, ok at losstes ij kræselik mat

ok offwe/flødbes dryk, nar Ibii west at tby/t skapræ doo ij

thelik pinæ. Ok blygis ij høgbfærdiigbe mæ/tniskæ al hoffiieræ ij 35

bøghfærdughe klædber, tba tbu ser Ihy/i skapæræ hænge oppa
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korsol met naknæ sider. Ok blygis ok skæHime?ides girughe

mæ/fniskiP, al jordhæs ij jordzlighe liiingæ gire, swa so*«, muluærpe

ij jordiienæ, llia Ihii west ihyn Gutli al haffue flyl allæ jordheriges

æghær, ok æy wilde han dø oppa jordheiie, wdc?t opp i wædhret.

5 — Thet førstæ smabegere war, at ængen hugnædhe ha/uiew,

hwilket (ha«) kærer ok siglier: jak ielle naglien Ihen mech malte

luignæ, ok jak fan ha/tne/« æy. Swa kærdhe han ok sla. Birghitte

ahørænde, at ma?(gæ ære nu ij jordheriglie Ihe sowt. ha?tnpm gøræ

thelek drøwilsæ met Iheræ synder, sohi tho giordhæ hannem Iher

10 hannem pinlle, ok fa ære the som hannem goræ hugnædh. —
Annar war, al han hørdhe mangæ honlighe ordh, nar somhghe

sagdhe: gør thech siælfTwer hel, om thu æst Gulz søn, far nedher

CXLV* aff korset, ok . so/nmæ sagdhe: han giordhæ andræ helæ, ok sik

siælfTwer formå ha?* æy hel gøræ, ok: om han ær Israels konning,

15 Iha faræ nedher aff korset ok wi wiliæ Iro hajtnem. Hwilkel han

æy wilde gøræ, æn thot at han Ihe? wæl formatte. Ok ther met

tha gaPf han os æfterdøme mol wbrygdilsæ. Æn nu kærer han,

at ma?jgæ flængæ hannem met wthol, Ihy at Ihe wiliæ æy Iholæ

eet ordh for hans skuld. — Thridiæ war, at hans kæytneswenæ

20 foriotæ ok flydhæ fran hannem, ok swa war han aff allæ ligheme-

lighe hiælp forlalen, at han nøddes for pinennæ ængxlighe mek-

lirhel at sighe lil Guth sin fadher: myn Gulh, myn Gulh. hwj

forløst thu mech! Ok Jødhænæ sagdhe: Guth forlol hannc/n,

søkin thy æfte?- hanncnj ok gripin han, thy at ængen ær ihen

25 hanne?« frælsæ. Swa kærer han ok met prophoten, at mangæ

forlalæ hannem ok sighe, at Ihe forlolo mech lifuænde vvanz

keldo, the? ær aldræ nadhæ keldo. Ok thy forlalæs Uiere siælæ

aff Gulh, som Be/nardns sigher, forlliy al siælen forlol Gulz æl-

skoghe for werldennæ ælskoghe ok kotzsins luslæ, thy skal hun

30 foriales vsul aff Gulh, ok anuardhæs difflænæ æwe?dhelighe pinæ-

sknllænde ij hæluele.

cxLvi Attende slorbegeræ waræ Ihe huassæ ok smælighe anbudh

so/n reddes lil hans dodh, aff hwilke smæligesl war, æn Ihot

a/Miær waræ huassaræ, at han war spullædcr ij sil ænlile. Swa

35 som ha« kærer ij scv/plennæ: the blygdhes æy at spnllæ ij mit

ænlifc. Ok sigher lian a?(ner sladh: jak wænde æy mit ænlile
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frajt them som awKædhe mech ok sputlædhæ a inech, jak gaff

Ihem my« krop at sla hannem ok rajnæ kinder the som them

nappædhæ ok slitæ ok riCfwæ, — AfT tliessæ Ihre smabegeræ,

hwilke som waræ war sølæ herræ Jhesus Chrisiiis meghe^ beske

ok storæ at drikke, sohi han (siælfwer) sagdhe sta. Birghilte: 5

Jedhænæ giordhe mech threggæ handæ pinæ køn ij mjnæ pinæ,

først træl, me^ hwilket jak war korsfæster ok flængder ok kron-

adher, annæn tidh jærnet, met hwilke Ihe ginowi stiiwgo mynæ

hænder ok feter, Ihridiæ tidli gallæns dryk, hwilke?* the gaffuæ

mech at drykke. Sidhen skænde the mech ok sagdhe, at jak war 10

flåter for my« dedh, hwilke/i jak tholdæ ge;næ, ok kallædhæ mech

liwghæræ for my»t kæ«nedom. Thelighe ære nu mangæ ij we/Id-

e?tnæ ok fa gøræ mech hugnædh. The korsfæslæ mech met then

wiliæ the hafue til synden, the flængæ mech met theræ vlhol, Ihy cxlvi*

at ængen wil tholæ eet ordh for my/i skuld, the kronæ mech me^ 15

theræ heghfærdhz kronæ, met hwilke the wiliæ waræ høghræ æn

jak, the stinge mynæ hænder ok feter met ilhærdzskene jærn, nar

the ropæ sik af! sinæ synder, ok ilhærdhæ sik at the skulæ æy

rædhes mech. For gallæn offræ the mech drøwilsæ, for pine/mæ,

til hwilke jak gik glædhelighe, Iha sighe the mech at waræ flåter 20

ok liwgheræ.

Ni/tdæ slorbegere war, at han tholde smælighestæ dødh ij

then stadh som mit war ij werldenæ ok tilsekni/jg war aff all

landen, som sc;tuet ær, at ij ha«s pinæ timæ bygdæ renlifwis

mæn ij Jerusalem aff" huario ihy naflnkiinnoghæ land som vnde 25

hymmilen ær, ok ha» giordhæ mankensins helsæ mit ij we/lde«næ,

ther til at the^ som Jedhænæ reknædha? ha/<nem til smælichet the^

skulde openbaræs til ha«s æwerdhelighe æræ, som ihet nu ær

opinbaræt. — Then førstæ smabegere war, at han war skæmder

ij mangæ stadhæ. Først ij yrtegarden, hwor han wor fangædher 30

ok bunde?*, ok ther næst ij p?eslæ hefl'dinge?ts hws, hwar ma?tgæ

sagdhe, at han war brullik til dødh, ok sputtedhæ ij haws ænlite, cxlvii

ok slogho ha«nem a hals ok ij ænlilc, ok badbæ ha/tnem sighe

hwilke/j theræ ha/tnem slo. Ok ij Herodes hws, hwar prestæ

høffdhingænæ kærdhæ offwe?- hannem, swa som han waræ een 35

ilgerni/igis ma?t , ok Herodes me^ sit hærskap forsmadhæ ok
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gabbadhe haHuein ok lol føræ lia«ne«i ij hwit klædhe for haadz

skuld. I Pylati hvvs war han for hon skuld tVrdher ij redh

klædhæ, ok met tliorn kronadher ok met knæfal furhædder, ok

kallædher Jodliæ koyjnijig, ok met rerkæp a sit linwlh slaghen ok

5 ij sit signædhæ ænlite sputtædher. — Annær war, at han wor

korsfæster ij wærst kiktænde stadh afT ma?jgæ ilgerni?igis maj^næ

riitnæ kroppæ som ther woræ fordæruedhæ. AlY thessæ ok andræ

fleræ Ihe pinær sowi ha« tholæ, therom sigher Bernardus swaa:

hoffweth, hwilket som hedhræs met wyrdhning aff ænglænæ, stingx

10 met hwassæ thornæ . fægherstæ Chrisi'i aniite gørs fwlt aff

Jødhænæ spiit, Ihe øgbcn, som liwsære ære æn solen, myrktes ij

dødhen, the øræn, som horæ ænglæ sang, hørdhe gab ok hadh,

næsænæ kændo ledhæ lokt, ok mu/jnen, som talædhæ soter kæ^me-

cxLVii* dom, smakædhe ælikkiæ ok gallæ, hændernæ, som skapædhæ

15 hymmilænæ, wtlhandcs oppa korset ok ginom stiiwgos met jærn-

spige, alder ligheme;» slos ok flængdis, sidhen genomstagx met

spiwtet, føternæ, hwilke palder hedhræs, the korsfæstes. Æn hwat

skal jak meer sighe! ængte bleff helt oppa hannem wden lunga«,

at han skulde bediæ for syndughe, ok at antwardhæ sin modher

20 ste. Johanni. — Thridiæ ær, at han war nakgen høgt oplyffter ij

wædhrit pa korset, at allæ maltæ see ha?is skam ok nækt. Æn
[het Ihe thænkte gøræ hajinem til skam, Ihet wændæ ha?i milde-

lighc til waræ helsæ. Thy sigher Bernard««: Cliristus opfoor

høgt ij wædhret. at han mattæ sees aff allæ, han ropædhæ

^5 maktelighe, at ha?) malte aff allom høræs, han lagdhe grotelighe

(aræ til ropit, at mæMniske?i skulde warkunnæ hannem.

Tinde storbegeræ war time«, thy at ij sammæ timen som

ha« frælstæ Jødhænæ aff thrældom ok wtledde them ginom rødhæ

haffuet ok inledde them ij bæstæ land, tha korsfæstæ the ha«nem.

30 Thy kærer ha« ij scrtpteHnæ, at Jødhæ almughe kalladhe ma«næ-

mot mot ha«nem. — Theif første smabegeræ war, at ha« Iholde pinæ

ok dødh ij glædhes timæ om høghtidhis dagh nar ma«gæ waræ

cxLviii samma« komnæ ok allæ glæddes, \vde?t the me^ hayinem svrgdæ ^
A

ok grætæ. Swa glædhes nu ma«gæ mæst om heghtidhes daghæ i

35 ij theræ drøk, som scyipten sigher: drykkænde lustelighe drykkæ,

smordhe met hæstæ smørilse som ær wejdzlik hugnædh, ok tholæ
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ænge sorgh for war bclæræ pinæ. — Annæt war, at ha?t tholde

længe, swa som han sigher met prophelo/*: jak war Dængdcr

allæn daghen ok jak Iholde for Ihecb mæ/jniskæ skænsæl allæn

daghen ok swa allæ naltenæ, thy at ha?* war fangen om thors-

dagx quælden. ok do pa korset fredaghen om midhdagh. — 5

Thridiæ war. al werlden kændæ hajine/« æv, wde?i drap ha/tnem

for godhæ gerni/jgæ ij saHimæ timen om året so«i ha?i hnfldhe

skapæt hæwnæ. AfT Ihy sigher læsten: Giilz søn war i werlden,

ok we/lden war skapadb om ha?t, ok werlden kændæ ha/<nem æv.

Swa glædz ok nu mænniske« ij Iheræ kæle ok gløme Gulz pinæ, 10

swa s07« BernardHs sigher, ok siælffwer Christus kærer offwer

them ok sigher: Ihu æsl mæ/miskæ ok haffwer blom[s]ler krono pa

thil hoffuet, ok jak Gulh slingx met Ihornkiono. Thu hnØwer

dyræ bandzskæ pa thinæ hænder, ok jak jærnspige geno«), mynæ

hænder, Thu hofTueræ ij skinænde klædher, ok jak war bespul- 15 cxLvm*

teder aff Herodes ij hwilæ klædhe. Thu danzær me^ Ihinæ feter,

ok jak æruædbæ met mynæ feter. Thu wlrækker Ihinæ hænder

ij dandz pa korswise for glædhis skuld, ok mynæ hænder woræ

wlraktæ oppa korset til vbrygdilsæ. Jak syrgdhe ok wærkte oppa

korset ok thu glædz ij werlde?inæ. Thu haffwer bart bryst ok 20

sidho til fanytæ æræ, ok my?! sidhæ war genom stungen for Ihinæ

skuld. Nw æn thot thu haffwer giorl swa meghet (mol) mecb, tha

omwænt Ihech til mech, ok jak wil laka Ihech til mech.

Ællifte storbegere war, at æn tho at ha«s pinæ formattæ

allom hiælpæ ok allæ ijgenlesæ, tho wiste han majigæ them tha 25

waræ ok skulde kommæ, som them skulde ængte dughæ for Iheræ

ondæ gerni/igæ skuld, hwilket hannem pinædhæ beskeligheræ æn

alder Ihen wærk som han tholdæ ij sin ligheme. Swa som han

kærer ok ropa, so7n Philippus sigher til mæ/inisken: o mæ^niskæ,

see hwat jak Iholde for Ihech, see om nogher timæ tholde noger 30

Iheligen wærk som then ær afT hwilken jak pinæs. Jak so?/t do

for thech ropær til Ihech: see pinæn aft h\\'ilke jak pinæs! see

jærnspigenæ, aff hwilke jak genom slingx! Ok æn tha at raech

ær swa meghen wærk wde/j til, tho ær sorghen ok wærkeji meer xclix

innan til, aff thy al jak seer, at thu akler ængtæ all thei jak thol 35

for Ihech. — The^ førstæ smabegeræ war. at mænniske?* aktadhæ
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æy hvvre dyrt wærdh for theræ aterlesen war wtgiffwit. Aff

hwilke dyrlichet Petr«s aposfolws sigher: o mæ?tniskæ, ij skulæ

witæ, at ij ære æy ijgenløstæ aff idhræ fanytæ syndsé omgangilsom

vaet forgangeliget guil æller sild, wderø met vsmittædhæ lambsins

5 blodh Jliesii Christj. Ok sigher Paiilw«: ij ære køpte met stort

wærdh, ærer (Ihy) Gulh ok bæren ha/tnem wærdhehghe ij edher

ligheme. O hwre the vwærdhoghe ære hannem at bæræ, som

idhelighe dyrkke sin bwk for Gulh, thy at the fyllæ hannem met

lustælik mat ok dryk, mædhe/«, all wætzskæn ok blodhet war wt-

10 flutit aff saren wt aff ha/ts ligheme ok inælfue, swa al ha?ts bugh

thrængdes intil ha«s bak, swa som at ha« æy haffdhe inælue. Ok

thy som Be^nardMs sigher: Christas græt oppa korset, thy at æn

tho at ha?«s pinæ haffdhe format allom hiælpa, thoch halp hun faa

mæ/tniskæ. — Annær war, al swa som Christus siælfTwe/- sigher:

cxLix* 15 ængen haffwer mere kærlik æn at ha?i giffwev sik ij dødhen for

sinæ wenær som han giordhæ, hwilket ha/tnem ijgengældz aff

maztgæ som ha?t kærer ij sc/ipten ok sigher: the sallæ ond Ihy/tg

mot mech for godhgerni/tgæ ok hat for my?i ælskelichet. Swa

sagdhe han ok ste, Birghitte: mawgæ halæ mech ok mynæ ger-

20ni/tgæ, ok mjn ordh regnæ the at waræ sorgh ok fafænge, æn

diæff'iiele/t omfæmpnæ the ok ælskæ, ok alt the^ the goræ for

mynæ skuld, ihet geræ the met motkorran ok bcskclichel, ok

ælskæ vve/lde/tnæ swa renlighe at Ihe aldrigh thrætæs ij hennæ

thiænist, wde/t ære altidh bræwnende ij hænnæ ælskoghæ, ok

25 haffuæ æy brænnende kærlik til mech, Thy then lidh the ropæ

til mech æfier dødhen ok sighe: Guth miskii/jdæ os, tha ære the

æy wærdughe at høræs, ok æy wæ.rdughe at inga ij mynæ æræ,

thy at the wilde æy fylghæ mech sin herræ til pincjtnæ. — Ok
thy ær nu thridiæ smabegere at faa wiliæ fylghæ ha^tnem til

30 pinew, æn thot ste. Petrus sigher: Christus tholde pinæ for os,

ok lot edher æfterdømæ at ij skulæ fjlghe ha«s fot spar. Ok

ther aff sigher Augustinus: Christus wtualde hardha?slæ ok smæ-
CL ligheslæ dedh, at håns thiænistæ mæ?t. skulde æy rædæs dødhe/t,

hwilket the nu lilit ælle ængtæ aktæ, som idhclighe wæliæs ij

35 drukkenskap, til hwilke war Ilerræ sigher me^ prophetCM: we

edher som opstanden arla til at fylghe drukkenskap ok til at
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drikke all til quælden, at ij skiilæ snakkæ ok hete meghen fafænghe,

ok ma;igæ handæ lek ok danz tha ær ij edher gildæ ok elfyllæ,

ok forthy skodiiæ ij æy Giitz gerningæ ok Ihænkæ æy ha^is ha/idæ

gerniwgæ, hwre waldelighe han edhtT skapædhe, ok hwre milde-

lighe han edher ijgenleslæ ok beskelighe, hwre kærlighe han thol 5

edher ok oppæhalder, ok gifTwer edher ma/<gfaldæ godhgerni^igæ,

æn thdt al ij synde mot hajtne/n. Ok forthy at ij synden ok ij

skodhe/t æy Gulz godhge?ni/«gæ Ihy oplot hæliiete sin kæfft wden

nogher ænda^ ok th<i fooro Ihiil nedher som starkæ waræ til

(Irukkewskap ok for andræ synder, ok the so/n sik ophegdhæ met 10

heghfærdh, ok the som sik ærædhæ æile rosadhæ aff theræ ond-

gerni?igæ. Nw mædhæu Giith sigher them ve som drikkæ til

quælsins, hwre meghet syrgeligheræ ve skal Iha them wardhæ somi

afflæ drikkæ wt olTwer midiæ nat. Aluakten thy, kære hredlier,

SOHJ. war He/ræ radher, at edher hiærtæ ælle ligheme Ihyngins I5 cl*

æy aff ofwerala ok driikke;jskap ok thessæ liiffsins omsorgh, at

æy komme de(]zsins dagh bradhelighe offwe/' edher, wden wake^i

idhelighe ok bediæn til Guth, al ij mnghen v^ærdhelighe kommæ

for hajmem, tha han wil edher kallæ.

TolfTle storbegeræ war, at ha;t tholde pinæ ofTwer all sin 20

ligheme wde;t til ok innæn. Swa som ha?j siæltTwe?- sigher ij

scr/ple«: the ginom groffiiæ mynæ hænder ok feter, ok lalde all

my7t been ok mynæ inæliie brii«næ aff wærke?* wde?* all hwilæ

ok roo, ok mit skin swartnædhæ oppa mech, ok my« bcen wis-

nædhe ok therkædbes for bræytnende vværk. The oplyffte theræ 25

muwnæ offwer mech ok skændeiighe taladæ til mech, the slogho

mynæ kinder. Myn wuen sa til mech met rædhelighe eghen, ok

jak ford(h)om riger war bradhelighe nedherslaghen. Han hioll mech

om halsen ok bret mech ok satte mech swa som skolbakka. Han

omkringaff mech met sil spiwt ok sarghædhe mynæ lænder, ok 30

wtget mit innærstæ inæluæ blodh ok wætzkæ pa markenæ ok

spardhæ mech ængte. Han skar ok hiog mech saar oppa saar,

ok fiøl oppa mech som kæmpæ. Mit ænlile throtmædhe atf grat cli

ok my« eghen myrktes. All thessæ Ihyjjg tholde jak wde/i mynæ

handæ vranglichet, mædhe« jak haffdhe renæ bønæ til Giith. — 3

The^ førstæ smabegere war, at hans pinæ war aldræ skæwjmelighest

11
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æiler werldzlik dom mot maHnæ høghfærdh. Hwar aff Ihe sagdhe

som hannem, korsfæslæ, som scrtiiet ær: fordemom hawntwi met

fiilæslæ dødh. — Annær war, at han war faltuger mot ma?inæ

gire. Thy at som scrtuel ær: Ihe røuædhe ok afførdhe haMnem
') aff sinæ klædher ok skiffle Ihetn mællæm sik. Ok sigher han

siælffwer aff sin faltudom: swa som ræffuæ hawæ graffwæ at bjggæ ij,

ok hymmelsins foghiæ haffuæ redhæ, ok jowfrwytnæ søn haffwer

ængte at bøghæ sit hoffwth til. — Tbridiæ war, at hans pinæ

som før ær sakt ok æn skal sighes war alzsarast mot mænniskenæ

10 kæte ok skørlustæ. Aff thessæ thre sugdhe Christus sle. Birghitte:

diæffueie^t syndædhe thre hmdom mot mech. Først høghfærdhæthes

han aff thy at jak hafdhe hannem wæl skapt. Ha?j, syndæthe ok

ij giri, met hwilke han wilde æy atenæsl waræ mech jæmffnlige,

CLi* wden giriiadhes waræ offwer mech. Han syndedhæ ok ij liistæ,

V' met hwilke han lustædhes swa megbet at myn Guthdoms æræ, at

han haffdhft gernæ dræpit mech, om han haffdhe format the^, ther

til at han haffdhe mat styræ ok radhæ ij myn stadh. Ok thy fiæl

han aff hymmerighe ok opfylte werldennæ met thessæ thre synder

ok smittædhæ mankenet met them. For hwilket jak siælffwer tok

20 mandom ok kom ij werldennæ at jak skulde met myji ødhmyukt

til ængtæ gøræ hans høghfærdh, ok met myn fattwdom omkulsla

hans gire. Ok jak vnder gik ok tholdæ hardhæstæ korssins pinæ,

at jak skulde fordrifwæ ok forændæ hans ledhæ ok vmannelighe

lustæ girilse, ok oplala hymmerighe me^ mit hiærlæ blodh for

25 mæ/tnisken, hwilket for synden skuld war ijgenlukt for them, om

Ihe wilde gøræ ther til swa meghet som the formughe. Æn nu

syndæ mænniskcn mot mech, swa som diæffuele?*. syndædhe før.

The høghfærdhes aff fagher ligheme som jak skapædhæ ok gaff

ihem, the astundæ righedomæ, hwilke jak wil æy giffue them, the

30 Qytæ swa ij vguthelighe ok vmanlighe køtzluslæ aslundelsæ, at om

CLii Ihet waræ them møgheliget, hælder drapæ Ihe mech æn the wilde

mistæ theræ vguthelighe lustæ, ælle tholæ myn ryghelighe dom

som them forestar for theræ synder. Thy skulæ the faghræ

kroppænæ ok limer som the høghfærdhes aff, dræpæs met swærdh

35 ok spiwt, som scriuet ær, ok slites ok ætæs aff diwr ok foghiæ.

Thet godz som the sammansankadhæ mot myn wiliæ skulæ andræ
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hortrøuæ ok the skiilæ fatlughæ waræ. For Iheræ vguthelighe ok

vquæmmelighe lustæ, tha misthækkes the swa my« fadher ij hym-

meriglie, at han wærdugbæs æy al takæ Ihem til sit ænlitis åsyn.

Ok forthy at the mcch ge/næ wildc dræpæ om the ihet fonnaKa'.

Ihy skiilæ (he anwanlhes ij diæfTIenæ hænder ij hæluete, at hi« 5

skal dræpæ them met æwerdhelik dødh. Æn tho ær them hym-

merighes tilgang oppen, æniædhen the lewæ, om the wiliæ om-

skifftæ ok bædræ sit lefTneth, tha kan jak geræ domen mikiæræ.

IV



Sanctus Jerouinm^ fau ij ærlighe Jødhæ bø^h^r

fatæn \én, junilfo mm øltulæ tnnr^tiæ

fæmtæu daghæ for doniædagh.

Ferste daghen skal hafiiet opresæ sik fæmten alnæ offwer allæ

bærghæ høgdh ok skal standæ ij sin stadh swa sum mwr.

II" Annær daghen nedher siwnker Ihe* swa at thet næpelighe

synes.

> Thridiæ daghen skulæ all slor ok vnderlik haffsins diwr giffue

rygheliket rwl ok thut til hymraeien synlighe oppa haffuet.

Fiærdhæ daghen skal haffuet ok walnet bræ^næ.

Fæmtæ daghen skulæ yrte ok træ giffue blodughæ dog.

Siæltæ daghen skulæ allæ bygniyjgæ fallæ.

10 Siwndæ daghen skulæ stenhallæ saHiman stetæs ok slås.

Attundæ daghen skal all joidhon fallæ.

Niændæ daghen skal jordhen jæmnes.

Ti/jdæ daghen skulæ mæuniskene wtga aff Iheræ skiwl æller

hws, swa som galnæ æy forraughæ at tala een til a^tnar.

15 Ælliftæ daghen skulæ dedhæ mæ/miskæ ben opslå ok standæ

oppa theræ graffwe?'.

Tolfftæ daghen skulæ nogræ stiærner synæs swasom fallæ.

Thrætlændæ daghen skulæ allæ leuændæ mæ/tniskæ de, at

the mughe met the ferræ dedhe opstå.

20 Fiortændæ daghen skal jordhen bræ;jnæ wdentil.

Fæmlændæ daghen skal wordhæ ny hymmil ok ny jordh. ok

allæ uiæMuiskæ opstandæ aff dodhæ.
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Thy ær mærkænde at Giitz dom, hwilkew swa ryghelik tekn

foregå, ær meghei rædhelik. Ok besy?tnærlighe for siw Ihy/ig.

Ferst forlhy at all skapt thing kærer tha offwer sjndughe mæn- clui

niskæ. Som Johaimcs sigher: ængtæ haffuæ wj al swaræ, nar

liywimil ok jordh, sool ok mane, wædher ok watn, daghæ ok 5

næter, ok all we/iden skiilæ sla ti! wilnæ mot os, slorlighe reghe

os. Thy at the Ihiænfæ os ok wj thiænfom æy Giith, hwilkett

Ihem skapædhæ. Ok Ihy sigher Job: himlænæ, sow( teknæ ænglænæ,

skulæ openbaræ syndugx manz ondskap. ok jordhen skal opstå

mol hannent ok reghe haHnem, ok alt ihe^ som lenlikel war ij lO

haMS samwit skal openbait wordhæ, ok ha« skal nedher draghes

ij pinær ij Gulz wredhes dagh. Ok sigher Augustinns^ at siælllwe/-

Guth skal tha sighe til syndughe mæ/jniskæ: jak foor nedher ij

weylde/inæ aff hywimerighe, ok jak lok ma«doMt for edhræ skuld,

jak omgik met edher meer æn thrætighe aar. Jak Iholde hadh 15

ok spot ok vbrygdilsæ for edher, jak war flængder ok fangen ok

bunden, jak tholde hardhæ pinær ok grywmen dedh for edher.

All thessæ thyng wisten ij ok forsmadhen ok retten til wredhe

met allæ edhre maki,

Annæn tidh ær mærkændæ, at ij ha/*s rælwisæ dom bøghes 20

Guth æy til at misku/idæ them som do ij dedheiighe synd for cliii*

DOgher benæ. Som soraiet ær: Domara«s wredhe skal æy spara

syndughe mæwniskæ ij hæmffde?tnæ dagh, ok skal æy lydhæ

noghers ben, ok æy taga mæstæ gaffiiæ for theræ alerlesn, som

do ij then wiliæ, at han wilde syndæ dedheiighe. Ok sigher war 25

Herræ om Ihe syndughe: the skulæ ropæ ok jak skal æy heræ

them. Ilie skulæ opslå ok lelæ æfler mech ok skulæ æy finnæ

merh, Ihy at Ihe hatædhæ plikl ok synde bædring, ok logo æy

my;t ræddughe ok lyddæ æy w\h radh, wde« dantadhæ ok mot

korradhæ allæ mynæ næfst. Tiiy skulæ the nu ælæ sinæ frukt, 30

Ihe? ær al taga skyldughæ pinær for iheræ ondge;ningæ.

Thridiælidh kan ængtæ lenæs ij then dome«, Ihy at Guth

wet all Ihy/jg, som Paul?/* sigher: æy ær naget skapat thing vsyn-

likt i Gulz åsyn, wden all thing ære bar ok openbar ij ha?ts

eghen. Ok ær sertuet, at war Herræs eghen ære megbet liwsæræ 35

æn solin, omkringskodhændæ allæ mævmiskæ wæghæ ok gerni^jgæ,
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ok seer theræ hiærtæ ok allæ the lønlighe dele som ij them ære.

CLiv Ok ær scjtuet, at mæHtiisken ser the thing som openbar ære,

ok Giith seer hiærtel.

Fiærdhæ tidh tlia opuækæ all skapet thy«g til sinæ wuener

5 hæmd, ok sigher scriplen: war He/ræ, thyw skapælh thing Ihiænæ

ihech sinoMt he/ræ, skulæ hetelighe grymmæs til al pinæ vrætwisæ.

Ok sighcr hælghe sc7-ipl, al swh so*/i skapædh thing wændæs

hælghe niæ^tniskæ lil godhe, swa skulæ the wændæs syndiighe ok

vmildæ til ondæ. Ok ære diæffuelslighe andæ, hwilke skapædhæ

Kl ære til syndughe mæ^niskæ hæmd, ok ij theræ ondskap tha stad-

fæstæ the theræ pinæ ottwer them, ok skulæ wtgiwtæ ok fiild-

kommæ offwe?- them haws wredhe, so«? them skapædhæ. Ok eld,

hogh ok hwngher ok dødh, all thessæ ære skapt til hæmpd, ok

diwr ok eterormæ, \ærn ok swærdh the domæ syndughe til dedh.

15 Fæmtæ ær, at ængen lorma at krænkæ æller ijgenkallæ then

dom, som hymmerighes ko/tni/tg skiper. Som the hælghe script

witnær: hwær then dom som ko/tniwgen skipær ok stadhger ær

æy loffliket at omskifl'tæ. For hwilkel war Werræ sigher ok teknær

me^ swærdh sin vaterhaldughe dom, hwilke« han giffwey- offwer

CLIV* 20 them som. fordemes, Hwær mæ7tniskæ skal wilæ, at jak wtdrogh

mit swærdh aff sine sliidh wgenlialdheliket. Gwlz dom liknæs weth

swærdh, thy al swasom Ihet skil nogher lim Ira« kroppen, swa

skil Gutz rælwisæ dom forba/tnædhæ siæl fra/t hannem. For

hwilket the hælghe script manær os ok sigher: flyn wnden

25 swærdhet met jdrughæ ok sc^iptæmal ok bædring, thy at swærdhit

ær ondskaps hæmpnæræ, ok wlen at swærdhit ær Gutz dom.

Siætlæ ær. at then domen ær vlhollik ok vflylik, swa som

scraiet ær, at syndughe mæ«niskæ skulæ sighe til be/gen ok

slenhallænæ: fallen offwer os ok skylin os aff domaræns ænlite,

3(1 som sitter oppa domstolen ok aff lambsins som teknæ Gutz sens

menlesæ ma/tdom, thy al theræ meglæ wredhes dagh komber, ok

hwa skal t'ormugha at sla? Tha fulkommæs ihet Gregoiius ok

llcræ kæ«nefædher sighe: o hwre thrange ondæ majtnæ wæghæ

wordhæ til al vnfly, hwar wredhe domærett ær ouan til, ok

35 hæhicle opit nedhen lil, oppa heghræ ha«d reghænde synder, ok

oppa winstræ band wlalligbe diæfflæ, ok wden til omkring all
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weHden bræ/mende met alt Ihet ij hæ/mæ ær. ok innæ/jtil bitænde

ok awilænde samwit for gioidhe synder. Tlia skal vmøgheligel clv

waræ at fly ok vlholiget al sta, Iha so/n war Herræ sigher, at

mæ/iniske/j skal geræ regenskap a(Y hwært Ihet fanylæ ordh som

the taladhæ. Ok, sohj scraiel ær, skal war Herræ spyriæ ok 5

ræknæ edliræ germngæ , ok oplelæ ok ranzsaga edher thænkelsæ,

tlie so«i æy ære rensadb met idhrughæ ok wiliæ til al bædræ.

.

Ok SO//I Bernard«« sigher skal war Herræ kæ«næs gerænde demæ,

hwilke« thu tholande vræl aff syndughe wetz æy æller aktæs aff

them. Tha skal alder Ihen timæ them war giffuen ij wejlden 10

wlkræffiiæs aff them, hwre the ha?tnem opnøtlæ.

Ok ij Ihet siwndæ skal war He/ræ fulkommæ Ihet sc7-iuet

ær ij iæsti/<næ ok sigher: gan bort forba/ioadhe, ij æwe7dhelik

eld som diæffuele/t ær redder ok ha/js ænglæ, ok tha skulæ the

ga ij æwerdhelighe pinæ, ok rætwisæ mæ« ij æwerdheliget liiff. 15

Tha, swa som scr»(iet ær, skal alzwaldugher Guth hæmpnæs olFwer

them ok sekæ them pa domædagh ok gifl'iiæ eld uk madhkæ, som

ær diætriænæ ij Ihere køl ok siælæ. al the skulæ bræytnæ ok

kæ/inæ pinæ for wde?« ændæ. Ok som pjophete« sigher: theræ clv*

madh som them sliler skal aldrigh dø, ok theræ eld som them 20

brænnær skal aldrigh wlslækkes. Ok thy sigher Bernardw«: o

hwilke« grath. hwilkel thul, hwilke^j sorgh tha wordher, nar vmildæ

mæn skulæ skilles fra« hælghe raænz wærdskap ok Gutz åsyn,

ok skulæ anwardhes ij diæfflænæ wold, ok skulæ ga met them ij

æwe?dhelik eld ok ther at waræ, æ for wde?* ændæ, ok skulæ 25

leffue ij sorgh ok gral, ok langh wtkastæ fran hymmerighe, ok skulæ

pines æwerdhelighe ij hæluete, ok skulæ aldrigh see liws, aldrigh

fa swalæ æller lisæ, wde« pines ther om thusandæ thusandæ aar,

ok aldrigh Ihædhen frælsæs. Hwar aldrigh Ihræles Ihen som pinær

ok aldrigh der Ihen som pines, wde?* swa opnøler elden ther 30

mæ^tniskcne siæla, at the allidh gømcs til ny pinæ. Swa geræs

ok skippes ther pinernæ, al the altidh opnyæs.

Æn hwre grymmelighe diæffuele/t tilbinder sik fordømdæ siæl,

Ihet syntes sande Birgbitte, hwar een diæfifuel sagdhe til eennæ

siæl: kom til mech æy met kærlik wden me^ bat, thu fikt sær- 35

lighe fordeel for mech, thy al thu wast aterløst me^ Gutz sans
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blodh ok æy jak. Æn for thy at Ihu forsmadhe Gulz kærlik, .ihy

CLvi omwænt thil hoffiieth til mynæ feter, ok jak skal laga Ihinæ feter

ij my7t mii/i, ok vvarum swa sama/ifegdh svva soiti the raæ«,

hwilke awner swærdh haffwe?- ij a«ners hiærtæ, ok annær kniiff

5 ij a;*nærs inælue. Thu slik mech met (thyw) wredhe, ok jak

skal stingæ Iheoh met m\n ilzke. Ok for thy at jak haffdhe

hofTiu'th, so/rt ær vnderstawdelsæ, at hedhræ Guth, om jak haffdhe

wilit, ok thu feter, som ær styrke, at ga til Guth, ok thu wilde

æy, thy skal mit rædhelighe lioffueth opnølæ thinæ kaldæ feter.

10 Thu skalt wde?j ateruændæ opswælghes, ok tho æy opnøtæs, viden

opnyæs til pinæ for wdew ænde. Samman føghe ok os met thry

rep. Førstæ ware ij midiæ, met hwilket thy« nafiflæ ok mjn

sammanfeghes, swa al mil blæsænde dragher thu mil eter ij thech,

ok nar thu ander, Iha skal jak draghæ lhy?j inælue ij mech. Ok

15 Ihe^ ær wæl wærdhskyldugt, thy at thu ælskædhe meer thech

æn Ihy« gfnløsæræ, swa som jak ælskædhæ meer mech æn

myn skapæræ. Ok me^ a/mct rep sa/wmanbindes mit hoffueth ok

thinæ føler, ok met [bet thridiæ Ihil hoffueth ok mynæ feter.

Sidhen syntes Ihen samme diæffuel at haffue thre huassæ

20 kler oppa hwær sin folh ok sagdhe til siælene: forthy at thu

CLVI* haffdhe øghen til at see liiffsins wægh, ok sawjVA'it til at skodhæ

mællom ont ok got, thy skuiæ tua mynæ kler inga ok genowi-

stingæ thy?^ eghen ok thridiæ skal inga ij thy« hiærnæ. aff hwilke?*

Ihu skall swa quællies, al thu skalt alder waræ vndcr mynæ feter.

25 Thy at thu wast Iher til skapadher, al thu skulde waræ my/t

herræ, ok jak thy« fotapal. Thu fikt ok tw eron til at høræ

liiffsins wægh, ok mu« lii at talæ siælenæ nyllelicheel, æn forthy

at Ihu forsmadhe al talæ thinæ siælæ helsæ ok høræ, thy skulæ

tua a/tnen my« fotz klør inga ij thy« eron ok thridiæ ij Ihy«

30 mu«, aff hwilke thu skall swa pines, al all the thy«g skulæ thech

waræ alzbeskæsl som thech synles fer søl waræ, nar Ihu syndædhe

mot Guth. Ok geytstæn the^ war sakt, tha samma«fegdhes siælenæ

hofueth ok feter ok nafle met diæffuelsins hofueth ok feter ok

nafle, som fer ær sakt, ok swa sammawbwnden nedher swnko

35 the badhæ ij hælueli« diwp, ok tha herdhes een resi ok sagdhe:

o hwat haffwer nu siælen aff all sin righedom? wisselighe æy
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wden skadhæ! hwat aff sin hedhcr? sawnelighe æy y/den blygdh!

hwat aff sin luslæ gire? sa»nelighe æy wde^j pinæ!

Nw raædhen Gutz domæ ære syndiighe uiæ«niskæ swa clvii

rædhelighe gryj/ime ok hardhæ æfler dedhen, tha ær os radholiket

at lydhæ llie hælghe scytpt, hwilke« som mænær liwær waræ ok 5

sigher: tilredh rælwisænæ fore domen, Ihet ær al thu mæ/tniskæ

bædræ rælwisliglie Ihinæ synder, før æn tiiu kailæs for Gulz dom,

swa at thu fult gøre for heghfærdli me^ ødhmyukt, for awnd ok

wredhe met kærlik ok Iholæmodz sakllærdughel , for drwkkenskap

ok skerliffnælh met renligx alerhald, for lyghn ok ma?jg lalan 10

met saytnend ok Ihystæ, ok swa afl' allæ andræ synder. Ok tillæg

thinæ siæl fulkommen jdhrwghe ok ræt sc/wptæmal , hwilket som

ær bæsslæ lækedom for dødzsins siwkdom, ok spør Ihecli siælffwer

gra«nelighe ok ranzsakgha (hil samwit fore domen. Ok tha skalt

thu finnæ miskn^jd ij Gutz åsyn, hwilken misku?id war søtæ herræ 15

ihesus Christus latæ os finnæ ij syn dom! hwilken som waræ

loff ok hedher ok æræ æwærdhelighe! Amen!



'^m \én mt til nnklik M^,

thet ær, at siæien ær skyldh weth Outh, hwilke/z hænnæ liiflT ær,

ok bu^^den til hæluedes dødh.

CLvii* §^ erstæ ær, at meræ ælskæ skaplh thing æn skapæren.

5 Thet andræ ær, at mæwnisken wannytiær skapæfh thing

ok Gutz godgejningæ sik til syndh.

Thridiæ ær, al mænnisken lustæs ij synden.

Fiærdhæ tekn ær iduhet ok klokhe/ at syndæ, som Jeremias

prophe/a sigher : the ære wisæ at geræ onl, ok Ihe ku^^næ æy

10 geræ got.

Fæmtæ ær at glømæ Gutz godhgerniytgæ , swa som war

Herræ kærær met propliete«: mit folk haffwer glemt mek ok jak

skal gifTwæ them ij glemskæ ok ij æuærdheligbe skam ok blygdb.

Siætæ teknel ær ilhærdzskæ amot Guth ij thy at mænnisken

15 wil æy beghiæ sik til got, so?« sande Job sigher: Iheræ hiærtæ

ær hart wordhet som steen.

Siwndæ ær at draghæ andræ til synd ok fordemelsæ.

St. Bernard us sigher, at for tlire handæ

sak skuld tha iialder the hælghe kirke høghtidh aif hælghæ mæu.

20 Ferst ær, al mæwniske« skal skæmmæs ok blyghes at the

leffue æy swa gulhelighe ok æy ij swa hælghe/ leffneth som

the giordhe.

Then a«nær saken ær, at mænnisken skal taghe gulhe[li]gheif

CLvm æffierdeme af theræ hælghe leffneth. Mænnisken ma wæl blyghes
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at hun felger æv hælghe mæ/miske leffnetb æfte?-, Ihy al Ihe

waræ mæ«niskæ som wy. The Icffdhe ij taslæ ok ij stort ater-

holcJ, ij edhmyukt ok ij tholamod ok ij allæ dygdhe fuikommelsæ.

Tha wy læggæ wart leffnelh oppa wægskalænæ ok skodhæ the/,

tha finnæ wy Ihet, al warl leffnelh ær ligeræ diæffle«ne leffnelh 5

æn hælghe mæns. ok forlhy mughe wy wæl sla wart hoffiielh

nedher ok skai/jma os.

Then thiidiæ sake« ær at wy skiilæ fly til hælghe mæns

hiælp ij theræ hegtidher. Ihy at som si. Pauel sigher, al wy for-

mughom æy at fanga een godher thanka afl os siælffuæ æn lO

sidher meer.

Hfiilken niæ/^niskæ som wil taga

Gutz hælghe ligheme hau skal haffuæ fæm godh thing.

Forsi skal h.m skodhæ hw^at han siælffwe?- ær. æller hwat

ha/i skal taga, ihe^ ær sander Gmh ok man, somi haffwer skapl 15

hymil ok jordh.

Thei andræ mæ/jniske?t skal haffiiæ Ihe^ ær gulhelichet ok

©dhmyiikt, for Ihen skuld at (hen som han skal laga han ær

aldræ hælghesl ok opberilsæ lil all hællichet. Ok Ihy me^ aldræ clviii*

størstæ gulhelichet tha skal mæ/jniske« anamæ sin Gulh til sik, 20

ok rensæ sik aff allæ synde wrenlichet met angher ok graal.

Thridiæ ær war wwærdughel mol hans sloræ wald. Ihet

ær at mæ/tniske« skal haffuæ guthelik ræddughe ij Ihet at swa

fult eet creatur skal gaa fram ok laga lil sik alzwaldugher Guth

ok herræ. Ok mædhen ihet swa ær at een wren man, som 25

haffdhe fallet ij træk waræ wwærdugher at sta ij een kæsærs åsyn,

hwre meghe^ meer ær armæ syndughe mæ»niskæ wwerdugher at

laga Guth til sik. Æn tho at iigeuæl skal mænnisken tbænkæ at

Gulz miskund ok nadhæ ær slorræ æn waræ synder æiler

wwerdughe/. 30

The/ fiærdhæ ær kærlichet ok hiærlæns astundæn mot hans

aldræ slerstæ godhel, ok thy skal mæ«nisken meghet waktæ sik

al han æy ganger fram al taga Gutz ligheme met hiærterts
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wgiithelichet æller slemhet, ij hwilke« som ær høgxstæ godhet ok

wbegripelik setmc og hugnædh. Ok thokkcs Ihet wnder al wara

at mæ/tniske« smæltær æy bort ij guthelik kærlichet, tha han

CLix lagher ihetlæ hællighestæ sacrame/ilit. Ok Ihy bør inæ/<nisken

5 at skodhæ Gulz pinæ om hun wil optændes ij guthelik kærlik

ok aslu/tden.

The^ fæmlæ ær gulhelighe ok kærlichetz benæ ok ødmyukt

mol ha?ts mildhet for sik ok lur andræ, Ihy al the/læ sacramentit

ær for Ihen skuld stadfæst al mæ^niskew skal bedhes nadhæ aff Guth.

10 Theil som Giitz ligbenie n'il taga,

han skal halfuæ »iw godh thiiig.

The< ferstæ rættæ Iro. Thet andræ ær syndæ anggher. The?

thridiæ ær al prydhæ sik me^ godhæ dygdher. The? fiærdhæ ær

at giffwæ tii allæ them som naghet hatTuæ wiighe giorl mol han-

15 nem. The? fæmlæ ær edhmyukl, The? siælæ ær gulhehk ok

brænnende aslu«den til at lagn sin Giilh ok kæræ herræ. The?

siwndæ ær at mæ?iniskeji skal hatTuæ gulhelichel ij sit hiærtæ til

sin Gtilh ok he/ræ.

Item hwilkeu som wærdhelighe tagh^r Giitz ligheme,

20 han faar siæx god thing,

The? lørslæ ær, at allæ nadhdighe synde forgiffues ha/tnem.

The? andræ æ.r. al hans siæl wordher siw sinnæ skærære

æn solen ær ij hy/ztmilen.

CLIX* The? Ihridiæ ær, at meræ rensæs mæj<niske» afT sinæ synder

25 aff Ihy at hun tager Gulz ligheme, æn at hun ællers rensædhes,

ok brwHuæ Ihrælighe aar ij skærseile eld.

The? fiærdhæ ær, at mæ«niske?t far framga^ig ij godhæ

dygdher.

The? fæmlæ ær, at meræ golh faar mæ?»niskew ther aff, æn

30 hun faslædhe hwær dagh.



. Tillæg. 173

Thet siælæ ær, at all hymmorighes hærskap glædz aff Iia7ine»i,

ok Guth fadher sigher: jak glætiz, al jak skapædliæ Ihænnæ mæ«-

niskæ, ok Gulz sen sigher: jak glædz, al jak alerlesle hannein

aff æwej-dhelik dedh, then hælghe and sigher: jak glædz. al jak

ma hwilæs ij ha/jnem, ok hans ængel sigher: o he?ræ Gulh, jak 5

Ihakkar Ihek , at Ihu skjkkedhe mek lil al Ihiænæ Ihessæ siælenæ.

in

Nærkæude ær,

at slselenæ dygdlier ære ællefl\væ,

Lwilke hun skal haffiiæ, om hun skal ko/;2iuæ til hj^/mierighes.

The^ førstæ ær at æiskæ Guth ower al thing ok fly syndenæ.

Thet andræ ær tholamod i dreffwilsæ ij all motgang.

The^ thridiæ ær at haffuæ renlichet ij siæl ok ligheme.

Thet fiærdhæ ær at forsina fafængæ æræ ok forgangelik thing. clx

The? fæmtæ ær san edmyukt ok stygges weth all hoghfærdli.

Thet siælæ ær at ælskæ sannendenæ ok fly lygnenæ.

The? siwndæ ær at fly ok staa mol allæ wredhe ok gælsko. 15

The? altændæ ær at ælskæ allæ ok fly awndenæ.

The? nindæ ær at fly allæ fawidzsko ok ælskæ giithelik wis-

dom, hwilkeji sowi ær at grælæ sina synder ok Jhesu Christi

pinæ ok antuordhæ Gulh all sin wiliæ, ok ænglæ geræ, Ihænkæ

æller lala v/åen Ihe? sohi Guth thækkcs, ok allidh astuwdæ at 20

kowjmæ til hywimerighes righe.

The? thindæ ær, at mæ/tniskene siæl skal nedhersluppæ

kropsins luslæ ok wiliæ.

The? ælleptæ dygdhen ær at owe/giffue all wærlz gire, ok

omfæmnæ goilhwiiiælighe falikdom for Gutz skiild. Ok Ihy sigher 25

Basilius ij sin regffla: o my« kæræ doter, thessæ dygdhenæ ma

thu raslighe faa, om Ihu glemer alzstinx wærldenæ fafænge ok

hænnæ astandæn, ok at thu halder kærære ok dyrære hywimerighes

righe æn jordherighes thing, ok æn thy;t eghen wiliæ , ær stad-

fæster ij Gutz budhordh, ok thænkær thu dagh ok nat oppa 30

Gutz hardhæ dom. clx*
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item six thing

skal mæniihkeu hwær dagh thænke,

om hun wii kommæ til hjmmerighes glædhæ.

Thet førstæ ær, at hun skal lliæ/ikæ oppa Gutb, ok luslæs

5 ij hawne/«.

Thet andræ ær, at Ihæ/tkæ oppa Gulz pinæ, Iher til at

mæ«nisken skal waræ thollugher ij all dreffuelsæ ok motga«g.

Thet thridiæ ær, at mænniske/i shal thænkæ oppa dedhen,

swa al hun redher sik wæl til mol hanne?n.

10 The^ fiærdhæ ær, at thænkæ oppa hælueles pinær, hwilke

diæffuele/t haffwer reth sinæ thiænæræ.

The^ fæmtæ oppa dowimadagh, ij hwilken wy skulæ geræ

rekenskap af aliæ waræ ge/ningæ, ordh ok thænken.

The^ siælæ oppa hymmerighes æræ, hwilken Guth giffwer

15 Ihem som stadughe æræ ij ha//s thiænestæ.

Item skalt thu mtf;rkkæ, mæBniskæ,

at løghe æller kætæ ær thek mangfoldeiighe skadhælighe.

Tiiet ferstæ ær, at hun gør nnæ«niske/t andeiighe blindæ, ij

20 the^ al hun ængeledhes akter sin tilkoHjmæyidæ wadhæ.

CLXi The^ andræ ondæ ær, at kælæ æller fafængt glædhæ ledher

mænniske« til meget ont, swa som forrædhæren gør, han loffwer

faghert ok tho bønsær han ij ændælyklenæ forrædhelse.

25 Thet thridiæ ær, at kætæ ok werldzlighe glædhæ miglhækkes

Gulz uener, ok ær kætæ ij Ihem som æy haffuæ Jhe«« Christi

kærlikhelz lekn.

Thet fiærdhæ ær, at kætæ ær størslæ wægh til allæ dedhe-

lighe synder.

30 The^ fæmtæ ær, at kælæ ær een helh astu?jden til andelik

dødh.

The« siælæ ær, at æ Ihæs større kælen ær, Ihes meræ

skeper hun mæ»tniske/i til wredhe ok brædzkæ.



Tillæg. 175

The^ siwndæ ær, at kælæ ok fafængelighe glædhe the sines

aff daræ at waræ wissæ, æn the som saktfærdughe ok godhæ ære

aff Guth ok Gulz wener ære, the haldes for een daræ.

Thet attændæ ær, at kater ok fafænghlighe gladhe?- han

haffwe?- tekn at ha/<s hiærlæ ær belakt met niawga wnyttelighe 5

thankæ, ok at ha?* ær redhobon at baktalæ andræ.

Thet nindæ ær, at hwær tben som sik forst giffwe/- til kætæ,

haw far næpelighe aterwændæ aff leslat senth æller aldrig.

The^ lindæ ær, at kætæ ger mæ7tniske/t wanskelighe ok clxi*

wstadughe ok omskiptelighe, nw til wredhe ok nw til glædhæ.

Thet æliefte ær, at kætæ ger mæ«niskene wanskelighe til

godhæ dygdher ok opleffter mæ«niskene hiærtæ til diæffelsins gab,

ok thy mænniskæ, tha skalt Ihii skodhæ thinæ gerningæ ok rættæ

them æfter Gutz wiliæ ok fly til hans hiælp. lO

llærkæiidæ ær,

at søndaghen skal haldæs hælligh^r ij siw haiidæ motæ.

The^ førslæ ær, at mænniske/« skal hafuæ andelighe ro ij Guth.

Thet andræ ær, at owe/giffiiæ sin eghen wiliæ ok gøræ 15

Gutz wiliæ.

Thet thridiæ ær, at mæ/tniske/j skal effuæ sik ij andelik

setmæ ok hwgnædh.

Thet fiærdhæ ær, at hun skal haffuæ renlichet ij siæl ok

ligheme. 20

Thet fæmtæ ær, at hun skal haffuæ alerhaldh aff kropsins

lustæ.

The^ siættæ ær, at lata aff all ærffuedhes gerning.

The^ siwndæ ær, at gømmæ sin mu« af fafængæ ordh.
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St. Gregorius sigber,

at høgfærdheii ær fjræ faal, swa som ær:

CLXii Tbet ferstæ, Ihet ær at mæ«niske/j Ihænkær sik noget got

at haffue a(T sik siælfTwer.

5 The^ andræ ær at thænkæ sik al haffuæ aff Guth noghet

goth for sinæ forskulden,

The? tliridiæ ær at rosæ sik (her aff al hafiiæ thef ha» æy

haffwer.

The? fiærdhæ ær, at wiliæ eenkaMnelighe synæs.ij aliæ sinæ

10 mædhffærdher, ij ordh ok ij ge/ni«gæ ok ij sin klædher ok ij

aliæ andræ forgawgeiighe thing, ok forsmår andræ.

Hem ær mærkænde, at heghfærden ær innen til ok wde«.

Then indre kailæs heghmodh. The ytre kailæs fafængh æræ, ok

Ihessæ syunes wden lil. Ok ;iff thessæ tnæ/jnæ Iha fedhes siw

15 delter. — Then ferstæ doller ær wlydnæ. Then andræ ær

trættæ, swa at mæ«niske?j met sit roop wil winnæ. — Then

thridiæ ær at rosæ sik. — Then fiærdhæ ær skrimlen at wiliæ

synæs godher wden til for mænniske«. — Then fæmtæ ær

strænghet, the/ ær at nar nogher naget illæ ælier misgør, ok tha

20 orsakar ha« sik ok wil æy synæs at haffuæ ille giort. — Thef

CLXII* siætæ ær missæmmiæ, ok. the? ær then tidh naghe? talæs æller

sigx, tha ær han genwærdugher ther amot, al hayi skiilæ synæs

at haffuæ wu/tnet. — Then siwnde dotteren ær at oppafinne

naghe? the? som ær siælsinl ij ordh ok gerniwgæ, ij klædher ok

25 ij all aktuar thing.

Item ær mærkæiiile,

at høglifærdlieu haffwer tolff trapper.

The ferstæ trappæn ær forwite ok the? ær een stor last ij

mæ?iniskene hiærlæ ok sa?/jwet. Ok the? ær, al hun wil alt

30 ransaka ok alt dømæ, alt witæ, alt speriæ, ok glemmer sik siælffwer.

Then andræ ær hwghsins wstadughel ij godhæ.

Then thridiæ ær wheffueslighe glædhe ok loslat.
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Then fiærdhæ Irappæn ær roos.

Then fæmtæ ær eenka?jnelichet ok eenbændæ.

Tlien siæltæ ær al lalæ sik haffuæ hedher, loff, wald, fordel

ok werdhoing for alla andræ.

Then siwndæ ær met dyrffue at forlreslæ sik. 5

Then (atlændæ) ær al orsagha sik ok wæriæ sin ondskap.

Then nindæ ær flærdh ok skrjmplæn ij skriflæmal.

Then lindæ ær gcnslridh som ær ij trællæ ok ij hwassæ

ordh ok swa ij swar, ok wiliæ ææ sinæ Iræltæ fram haffuæ. clxjii

Then æ'læfl'læ ær al frylhghe gøræ snødhæ gernijigæ ok lO

hafwæ frælselichel ij synden.

Then tolfflæ ær sidhwæniæ ij synden.

Wideskullændæ ær,

at affwnden haffuer fæm detter.

Then ferslæ ær halh, Ihe^ ær at wiliæ nagher onl ok æn- i5

geledhes naghef gol.

Then andræ ær al glædhes aff sin jæmcristins molgajjgh

æller skadhæ.

Then thridiæ ær wredhe ok harm aff sin jæmcrtstins wælfærdh.

Then fiærdhæ ær at rwnæ mællæn wener til at gøræ mis- 20

sæmiæ mællæn Ihem.

Weteskullænde ær,

at wredhe hun fødher aff sik siæi detter.

Then førstæ ær kratz, ok Iher me^ vnderslandes alder then

skadhæ ij ordh ok ij ge/ni/<gæ Iher nagher mæ/miskæ gørs aff 25

(wredhe).

The andræ ær pøsningh æller ophæffuelsæ ij sit hiærtæ, nar

Ihankane oppose hwghen til hæmdh.

The thridiæ ær smælichet, ok gaar fram aff een onder wiliæ

ok met ophøgdhæ røst, aff wredhe at wiliæ hæ/nffnæ sin haarm 30

ij sin wredhe. clxiti*

12
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The fiærdhæ ær at lasstæ nagher a«nær ij a?tnærs ahørendæ.

The fæmtæ ær misferm, ihet ær al hæffiiæ sin harm xnet

wtraklæ tekn.

The siætæ al hattæ ok spoltæ ine^ wredhes edher.

5 Item læliæ haffwer attæ (lotter.

The ferslæ ær onskæ, Ibet ær then tidh nar nagher ælskær

ondh thing, ok haffwer (her til iwst.

The andræ ær at ælskæ hat ok stygges amot ihet so/« got

ok dygdheliget ær.

10 The Ihridiæ ær dulskelichet ok hwghsins læliæ at gøræ got,

ok the^ æy at fulfølghe.

The fiærdhæ ær wanirest ælle wanhop , for thy at swa so»i

hopet fødhes aff Gutz nadhæ ok godhæ forskulden, hwilken thii

som ær nadhæ met godhæ ge?ni?jgæ aff Gnth, ok the^ haffwer

15 æy then som later ær.

The fæmtæ ær glømskæ til at gømæ Gutz budhordh.

The siætæ ær hwgsins waffræn æller bekombrilsæ welh thet

som fafænkt ær æller wloffiikit.

The siwndæ ær at fly ærffuedhes gerningæ.

20 The allændæ ær at ælskæ sømpnonghei ok hwiiæ.

Ok ær mærkeiidæ,

at settæii synder beræ lætiæne til.

CLxiv Som ær dolskæ, blolhel, sømpnokhe^, fafængæ, frandragning,

senhet, forsømmelse ok vfulkommelichet æller vhøffueslighe kælæ

25 ok vfammelichel, vfornomst ok wgulholichet, vskælik drewiisæ ok

iedhe til at leffiiæ ok wanhop. Doffuæn æller dolsker han ær

litæn ij kærlichet lil got, ok aff hæ/mæ tha sy næs at fedhes allæ

Ihessæ fornændæ synder. Ok dolsker gør meget ont ij mæn-

niske«, først gør hun Gulh wæmilsæ , ok tha spyys dolsker man

30 fra Guth, tha han faar tilfællæ at fallæ ij synd ok dør wden syndæ
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angher. — Annæt siwnæ giffwer hun diæffuele/t tilfællæ al frestæ

mæ/tnislieM, thy al met ma«gæ laslelichet tha fresier diælTuele«

mæ;(niskene, Ihe som lalæ ære, met hwilken han Iher æy freslæ

ydugher man ij goilhæ, swa so«* flyoghun sitiæ æy oppa siwdhencie

grylæ. — Thet thridiæ sianæ ger hun mæ/iniske/t wanmækdugher, 5

swa sowj ma vnderslandes ij Ihem sowt ære lulstarkæ, ok Iho gylæ

Ihe æy siwnde del swa meklæ bætringh (giorl) tor sinæ synder

æller gulhelighel ærfuedhæ swa sowi een gawimel krank kiærlingh,

ok ihet hænder for læliæ skuld, for thy al ihe hatl'uæ lyten clxiv*

astu/tden til at gøræ syndæ bætringh. Ok thy sigher Bernardus:in

vi gytlæ thy litil, thy at wy wiliæ æy. Mvghet lætiæ hun ger uk

thef, al mæ«niske/* bedhes ok tagher aldryg, thy at ihet hænder

at een faar æy Ihe? ha« bedhes ij sinæ benæ, thy at ha« bedh^r

dolskelighe, hwilke« een a/tnær, sowt bedher helelighe ha» faar

afl' Guth ij enne slundh æller ij een dagh. Dolsker ma« bedher ir,

swa latlighe at ha« komber aidrigh til Gutz budhordhæ aterlen,

hwiike« soH« ær swa stor at Ihe? kan ængen sighe ok æy vnder-

standelsæ begripæ. Later man ha« saar ij the/tæ liffuet ok skær

aidrigh, thy al han komber aidrigh til sin siælæs roo. Ok sigher

Bernardus amot thessæ lattæ mæ«niskæ: ær Ihe? swa al Ihu 20

beriær naget (gool), tha beriæ the? fulkommeiighe, æsl thu fulkom-

melik, tha gør thinæ gerniHgæ fulkommeiighe. Latter man ha« ær

vthollik ij hardhæ Ihing, ok Ihen ær bleler som owe?- wins ij qxv
dreffuelsæ. Thennæ biethet ær swa som een dynnæ ok oppa

hwilke diæffuele« hwilæs ij mæwniske«. Latter ma« ær ok swa 2'>

som Iben man som ær giordher afT sne, hwilken somi smæller

til dreffuelsene e!d ok wordher til ængle.

Firæ haudæ lastelicliet ære ij hymnierighe,

hwilke soQi niæaoislieue skal hetelighe astu;;(læ ij sin siæl.

Then ferstæ ær at astuwdæ helelighe ij sil hiærtæ al see 30

Guth ij ha«s æuærdhelighe æræ, ok Ihe fulko/«melighestæ righe-

domenæ, hwilke aidrigh takæs aff ha«nem som them faar.

12*
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Then andræ luslelichet ær at idhkelighe wiliæ heræ Ihe aldræ

setæstæ ænglæ restænæ, met hwilke Ihe wdew ændæ ok wden

ledhe loffiiæ Guth ok wændelighe tilbediæ.

Then ihricliæ ær at met alt hiærtæ ok bræ/tnendæ astu«den

5 at wiliæ loffiiæ Guth æuærdhelighe swa sowj ænglænæ geræ.

Then fiærdhæ ær at nytiæ ænglæ(i)e) hiignædh ok hælghe

siælæ æuærdhelighe selinæ.

Ok then som thessæ firæ glædhæ hetelighe astunder, han

thikkes at haffuæ gulhelighe omga?jgæ hær ij the^tæ litTuet.

cLxv* 10 Try thing sta mæst niot Gutz nadhæ.

Swa som ær gire, ok wærldzlighe glædhæ, ok ketzsins luslelichet.

Tw thing ære, met hwilke Gutz nadhæ mæst gomes ij mæ»-

niske«, sowi ær guthelik ræddughe ok hop til Guth,

Fæni thiiig skal man rædhes.

15 The^ forstæ ær synden, hwilke« som ær siælenæ æuærdhelik

dødb.

The^ annet ær siælenæ ok kropsins atskilnæder.

Thet thridiæ ær Gutz hardhæ dom.

Thef fiærdhæ ær æuærdhelik dedh ij hæluete.

20 The^ fæmtæ ær kropsins ok siælenæ samanfegelse til æwerdb-

elighe fordemilsæ.

I æm thing skal niæuiiisken hopæs.

Thet ferstæ ær Gutz misku/td. The< awnel ær Gutz nadhæ.

Thet thridiæ ær lighemes opstandilsæ. The/ fiærdhæ ær, at

25 siælen skal faa æweidhelighe æræ. Thet fæmlæ ær, at lighemen

skal opstå ij een guthelighen klarhet.
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?il thu^ mæ;2niskæ, komniæ til |;utlielighe

skodhæn ok ham eeuka/2uelichet,

tha skalt tbu stadhfæstæ ij thek tr) thiug.

Thet ferstæ ær, at thu skalt Ihæiikæ hwre meghe/ thu liaffwer

syndet amot Ihin skaparæ ok giort ha^tnem wredher, ok gør æn 5 clxvi

daglighe, ok hwre wblidher tim ger haw met thinæ synder, ok

græt Ihet daglighe, om thu gyder, thy at thu synder daglighe.

Tliet andræ ær, (at) thu skalt enkæ thek ower Gutz pinæ

[het mæstæ thti kanl, ok haff altidh hæ«næ ij thit hiærtæ for then

skuld. Wden \vj v\arku7<num ha/tnewi hær ij ha7ts pinæ, tha jo

mughom wj æv glædhes met ha?ine»i ij hymerighe.

Thet thridiæ ær, at thu skalt astuwdæ ængtæ at æghæ wden

Guth. Ok hwal thu halTwer annei æn Guth æller Ihek giffs. æller

thu høræ næmffnes, tha skalt thu ihet æy meeræ aktæ æn swa

ma/tgh bladh æller sloff, iher flygher wtj wæderet. Ok stadh[fæ]sl 15

thyyt hugh ij eensanimen Guth, ok tilfogh thek ba/jnew« ij sa/tnew

kærlichel.

Fyræ thing ære, hwilke iuæ72niskeue geræ bequæmæ

til at anamæ sik then hælghe andæ.

Thet ferstæ ær idhelighe ok gulheligbe ben. Thet andræ ær

diwp edmyukt. Thet thri[di]æ ær rent hiærtæ. Thet fiærdhæ 20

ær rolighed hiærtæ aff allæ fafængæ.

llærkæude ær,

at siæx trapper ære, hwilke Gutz weuer opstighe cl:

til Guthz kærliciietz høghelichet.

The ferstæ trappæn ær wtallik setmæ ok glædhæ. Ok the^ 23

wordher, nar mæ/tnisken tilberiær at smakæ hwre seter Guth

ær, ij thy at ha/t skodher ok thænker Gutz kærlichet ok godh

geroingæ.
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The andræ trappæn ær gyre ok længten til Gulh, ok Ihe^

wordher nar siælen omga/jghfr met then guthelighe setmæ, ok

woriiher een hugher ij siælenæ at ænglæ skapælh thing kan

hæ/tnæ mæltæ, wde« hun finge at æghæ Gulh, hwilkew (hun)

5 owey all thing ælskær,

The IhriiJiæ trappæn ær inællæ ok hugnæth, Ihy at hwilken

som aldræ mæst asluytder Gulh, han høghes op til Gulh ij sin

siæl, ok all jordherighes thing vændes hawnewt ij ledhe, ok

astuwdcr ænglæ awnet æn sin Gulh ok sin He>ræ.

10 The fiærdhæ trappæn ær, al mæy/niske?t ær som* han waræ

drukken ij then hælghe andæ, at han (me^) swa sloor kærlichet

ælskær Gulh, al han wil Ihollæ allæ pinæ ok dreffuelse, ok glæz

ij Ihem for Gulz kæriichelz skuld, ok swa sum drukken man

CLxvii nækter sik wden blygd, ok Ihol hwg wåen wærk. swa ær ok

15 vnderstande aff thessæ hær guthelighe mæ«niskæ.

The t'æmlæ trappæn ær trylichet, afi' Ihy at siælen kænntr

sik at ælskæ Gulh, al hun Ihol for ha/js skuld allæ drtilTnelsæ ok

wbrygdhelsæ ok swa stor tryggiichel faar siælen afl Gutz hiæip,

at han mughe ængeledhes skiliæs uelh sin Gulh. Ok ij thessæ

20 kærlichetz Irappæ tha war st. Paual, Iha han sagdhæ, at ænglæ

skapt thing skil os weth Gutz kærlik.

The siæltæ trappæn ær fulkommælik ok san roo ok fre.ih ij

siælenæ afT all wærlz thing ok fafængæ, al hun ær ij thysstæ ok

sempn, ok hwilæs ij een sawtnien Gulh.

23 Gutz kærlichet ær thre luiidæ.

Then ferstæ ær, at mæ^niske// tilbinder sik al haldæ ok ful-

kommæ Gutz budhordh, ok mi«dræ kærlichet stigher æy in til

hymmerige.

Then andræ kærlichet ær, al mæ/iuisken h.dder æy ateneste

30 Gulz budhordh, wden æmwæl ok læslennæ radh.

Then Ihridiæ kærlichet ær, al mæwniskew æy ateneste at hun

halder Gulz budhordh ok læstinnæ radh. wden æmuæl all jordhe-

CLxvii* righes thing ære dødhc wt aff ha;ts hiærtæ , wde« Jhesus
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Christus eensammen IclTuer ij hmis hiærtæ. ok liistæs ij ængte

annet vvde« at han miighe takæ Gulz hælghc ligheme aff præslins

handb.

Ti radh ære,

hmlke fulkoz/zmelighe Gutz wenær bør at (hafue). 5

The^ ferslæ ær sælfTwiliælik falikdom, Ihe^ ær al mæ/tnisken

owe/giffwe/- allæo hwgnæt ij jordherighes thing ok glædz ij een-

sammen Gulb.

The/ andræ ær san lydhnæ, først at baldæ Gutz budhordh

ok sin forman. 10

Tbe/ thridiæ ær renlichet ok bun ær tbrænna lund, so/w ær

jomfrudom ok æktæskap ok ænkædom.

Thet fiærdbæ ær jæmcyjstins ælskelicbet.

The/ fæmtæ ær sakmodekhel. at swa som Guth ær iholo-

modber ok fredsamber, swa bor ok bwær cyvstne mæwniske?« at 15

waræ, æv al geræ ont mol ondæ, wden gol mol ondæ.

Tbe/ siælæ ær al fulkommæ siw tbe misku/jdzsamæ gerni?tgæ.

The/ siwndæ ær at waræ san ij sin ordh, æy at sigbe

a/jnel me/ munnen ok menæ annel mei hiærlel.

Tbe/ allændæ ær al fly synde tilfælle, som ær al gemæ sin 20

fæm sinne fran allæ wloflflighe thing ok Gutz wanhedher. clxviii

Tbe/ nindæ ær al æy waræ wmeghe/ omsergbende ij wedber

tborfuelighe thing, som ær at owejgiffuæ Gutz Ibiænisl for wærlz

thingæ omsorgb.

The/ lindæ ær al rællæ sin jæmojstin ok kommæ ba/jnem 23

oppa rætwisæn wægh.

Bwilkeu som wil blidkæ Guth for nagher dedh mæ;)niske siæl,

han skal haffuæ siw thing.

The/ ferslæ ær al grælæ ba^ts synder, som han giordhæ

mol Gulb ij sin liiffs limæ ii ordb ællæ gernijtgæ, ok lhe«næ 30

graten slækker wt skærseldz loghæ.
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Thet andræ ær giithelik bøn. — Thet thridiæ ær fasta. —
Jhet fiærdhæ ær (at) wagh(a), Ihet ær at standæ op om natlæ lidh

ok bedhiæ Gulh, at han forbarme sik ower siælenæ. — Ihet

fæmlæ ær almosæ. — Thet (siætlæ) ær at ijgengiffuæ rætten

5 ægheræ the thing so«i han wrættelighe affladhæ ij sin liffs limæ.

— Jhet siujtdæ ær siælæ mæssær.

Tii thing ære, hwilke niæuiiiskeii skal ydhelighe gøræ.

Thet ferslæ ær at thænke Gutz godhgerni/tgæ , hwre han

haffwer skapt (hek fagræ mæwniskæ, ok loot thek cWstæn wardhæ,

10 ok haffwer forgilTuet thek vlallighe ma/tgæ synder, ok Ihu haffdhe

CLXviii* fallel ij ma?tgæ forbannælighe synder, haffdhe æv Guth gømth

(hek nie^ sinæ nadhæ, ok han fedlier thek wdew thit storæ

æruedhæ, ok han ær wordhen man for Ihinæ skuld, ok omskåren,

depter, fattigher ok nækndher, edhmyiiker ok forsmadher, ok

isfastadhæ, hwngradhe ok tørste, ij æruedhe, ok trectes for thinæ

skuld, ok græl, han ok wtgølh blodugher sweth, ok giffwer thek

sin hælghe ligheme ok sit hælghe blodh, ok wordh han slaghen

oppa sin hælghe hals ok sputtædher, begabbædher, flænder, ok

bar korset met sinæ blodughe axlæ, ok korsfæster, wndædher,

20 ok do met aldræ fulæslæ dødh, ok løsste thek aff hæluetis dødh,

ok iordhædher, op stodh aff dødhæ, ok foor til hymmerighes,

ok gaff sin hælghe andæ, ok haffwe?- loffiiet thek ok allæ sinæ

wtwaldæ wener hymmerighes righe.

The^ andræ ær, at idhelighe søghe Ihe hælghæ kirkæ,

25 Thet thridiæ ær, al gernæ talæ om Guth.

Thet fiærdhæ ær, at gernæ høræ Gutz ordh ok gømæ them.

The^ fæmlæ ær, at gernæ giffue almosæ for Gutz skuld.

Thet siættæ ær, at gernæ Iholæ drøffuelsæ for Gutz skuld.

CLXix Thet siwndæ ær, at haldæ Gutz budhordh.

30 The^ attændæ ær, at ælskæ alt ihet Guth ælskær, ihet ær

at altidh gøræ godhæ gernijtgæ, ok hata alt ihet som Guth mis-

thækkes, som ær synden.
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Thet nindæ ær, at æy lusles ij wærlz Ihing, som ær righe-

domæ ok wærlz hedher.

Thet tindæ ær, at hedræ Giilz wener ok Ihiænæræ.

Gutz weuer mærkes met siw tliing.

Thet ferstæ ær ij the hælghe tro. Ther afl' sigher st. Pawel: 5

ij ære allæ Gutz seiiner aff the hælghe tros wægnæ.

The/ andræ ær, at Gulz sønner haldæ sik ij depelsenæ

renlichet.

Thet thridiæ ær, at Gutz senner haffuæ idrughæ ok angher

at the naghe^sinæ brylæ Gulz budhordh ok mol sin kæræ he/ræ 10

ok Gulh. Ok thennæ ydrugho kan ængen faa wden han nymber

at kæ/jnæ sik siæltTwej-.

Thet fiærdhæ ær drølTwelsæ, ok aff Ihet Iha sigher st.

Jeronim«*: eet stort lekn til æuærdhelighe fordemilse, [het ær al

æy haffuæ dreffuelsæ hær ij wærldenæ. 15

Thet fæmlæ ær aff then hælghe andæ segelse. ok ther aff

sigher st. Pawel: Ihe som styræs aff then hælghe anda the ære

Gutz senner.

Thet siæltæ ær at Gutz sonner haffuæ sannæ \varku«nen ok clxix*

sorgh ij sin jætncrtstens dreffuelsæ. Ther aff sigher si. Lucas: 20

waren misku/idsamæ til idhræ jæmcijstins.

Thet siwndæ ær at Gutz (senner) haffuæ fredh mællæn sik

ok Gulh, ok mællæn sik ok sin jæmcyjsten. Ther aff sc/tffuer

st. Malheus: hælghe ære fredhsamæ, for Ihy at Ihe helæ Gutz

senner. 25

Æn thu wordhæ wilt (hei thii astiindcr,

tha ære thek tw thiug wedherthorfftelighe.

Thet ferstæ ær, al thu skalt dragha thek fran allæ fafænghe

Ihing ok wærlzlighe, swa at thu æy akter them meer æn the æy

wara lil. — Thet andræ ær, al llui giff thek swa Gulh ij wald, 30
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at Ihu ængtæ ger ælle tala a«net æn Ihe/ thii tror sladhelighe at

Guth thækkæs.

The/ førslæ mat Ihii swa faa. atthu edhmyukæ Ihek ok nedhræ

ij allæ handæ matæ, ok Ihænk thek ængtæ wærduger at waræ, ok

5 tro allæ andræ bætræ waræ ok tneeræ thækkæs Guth æn tbu.

Hwat tbu herer æller seer aff kloster folk æller andræ Gutz wener,

CLXX tha thæwk ihet at geræs met godh akt ok menyng, æn tho at

thek synes annær ledhes. Ok dera æy a/inærs gerniwgæ. thy at

inæ?iniskene vndcrslandelsæ the swighe ij vræltæ dommen. Ok

10 lalæ aldrigh om thek siælfT noghe/ Ihet som loff haffwer in at

bæræ, ææ hwre eenka7tnelighe thy« wen æller guthelik han ær,

som thu talær wedher. Ok meræ bør thek hyliæ thinæ dygdber

æn lassier. Thu skalt aldrigh talæ illæ om awnær æ hwre sant

æller oppenbaræ Ihet ær, wden ij scrtptæmal, om thu æy a/mær-

15 ledhes kuwnæ oppenbaræ thitiæ synder, ok her hælder a//nærs

loff æn awnærs last. Tha tbu talær met nogher, Iba skulæ thy«

ordh waræ faa, oppenbarligbe ok san ok nyllolighe, ok hælzt om

war Herræ. Ær Ihet swa at værelzlighe mæHnisko talær welh

thek ok the baffua ma/tgæ handæ ærændæ, tha skil thek wetb

20 them ihet snorastæ thu kant, ok skyndæ thek til the thing som

Guth tiiheræ. Æ hwat thek hændæ kan ælle andræ, tha aktæ

[het æy. Ær ihet sælichet, glædz æy aff thy, ær Ihet motgang,

CLXX* bedreffwcs æy, ok aktæ Ihet ængtæ wden loffuæ Guth. War

gernæ eensaman, at thu mughc idheliglie waræ ij thit siælæ gang,

25 ok fly the mæ/tniskæ sum maghet ma talæ ok ta'æ hws, forthy

tryggæræ ær ihigbæ æn al talæ.

Then andræ punklen mathu swaledhes faa. Fersl læs thinæ

lidher ok bønæ met stor gudhelichel, uk haff' altidh Ihessæ thry

Ihing ij thy« bwgb : hwat tbu wasi, ok hwat tbu nw æst, ok

30 bwal tbu skalt wordhæ. Hwat wast thu, wden wren fradhæ?

hwat æst thu, wde?* eet kar fult met vrenlicbet? ok hwat skalt

thu wordhæ, wdbe« makkæ mal? Tbænk ok oppa Iheræ piner

sow ære ij hæluete, at the ændes aldrigh, at the for litin wærlz-

Instæ skulæ tbolæ swa meghet ont. Tbænk ok oppa byjnmerigbes

35 æræ, at hun ændes aldrigh, ok tbænk hwre lætteligbe ok slakkot

timæ hun afflæs, ok tbænk hwre storæ sorgh ok gralb fordømdæ
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mæ/jniskæ haffiiæ, at Ihe for swa litilh Ihing mislæ swa sloræ

glædhe ok æræ. Tha so«t nagber heghlidh ær a(T nogher hælghe

inæn, Iha Ihænk oppa Ihen hælghe man, hwalhan tholdæ lur Gulz skuld, clxxi

ok hwre han war bequæmælik lil hyminerighes righe, ok Ihænk, at

Gulz weners dreffuelsæ ok ondæ mæymiska' glædhe hær ij wtp/lden 5

Ihe forgaa badhæ ij særder nar dedhen skil at siæi ok ligheme,

ok tha fanger Gutz wene fur iheræ dreffuelsæ æwe/dhelighe æræ

mei Gulh, ok tha faa ondæ niæ«niskæ fur theræ wskælighe glædhe

æwerdhelighe pinæ. Tha som læliæ winder Ihek, mæ«niskæ! tha

tbænk wppa timen hwilkeii ihii laper, ok at Ihe som ij hæluete in

ære the gafl'iiæ ge?næ allæ wærlden lil at Ihe hafldhe timen ijgeen.

Sidhen hwær dagh Ihu gaar ij sængh, Uia ransakæ wæi met thek,

hwat Ihu Ibænkte. hwal ihii giordhæ, hwat thu sagdhe om then

daghen, ok hwre ihu haflHver upnel then dyræ time« som Gufh

haffwer thek giffuet til at afflæ ihek æuærdheiighel lift wtj, ok 15

haffuer thu wæi net th)/( timæ iha loffwæ Guth for the^ Æn
haffwe?- thu illa^ net op Ihy« timæ uk glemskelighc, tha græt the^ clxxi*

A;»nær daghen ib<;r næst tha skynde thek lil se/iplæmal fer æn

thu ælher. TheMæ hær sætht^r jak ytersl. at Ihu skall Ihænkæ

gra«nelighe oppa tw slædher. Then enæ ær fulder nie^ all sorgh 20

uk dreff'uelsæ swa so/h ær hæluete, ok Ihen a/<nær sladh ær

fulder met al! hwgnadh ok setmæ ok vsighelik giædhæ, swa som

ær hymmerighe. Ok ij a«næ[«] then sladhen Iha skall thu æwerdh-

elighe waræ. See nw grawnelighe hwat Ihek dragher lil then

ondæ stadhen , æller hwat thek dragher til Ihen godhæ stadhen, 25

ok jak tror at Ihu skalt finnæ Ihe^ wæi met thek, at halder thu

wæi thennæ kæ/juædom som hær ær sc//ffuen, tha skal ihen

hælghe andæ kæ//næ thek all the* Ihu skalt geræ. Ok at thu

gemæ thennæ kæ/mædom ok æv glemæ ha?<nem, tha læs hannem

ovier twem sine ij hwæriæ wka. sowt ær om thisdaghen ok legher- 30

daghen. Ok om Ihu tinder Ihek at hafluæ giort som scrififuet

stander, tha lutTuæ Guth for the/, som misku7idsamber ok milder

ær ok wælsignædher æweidhelighe æ fur wden ændæ! clxxii
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Aff thre thiug tha maa inæ/2niskeu wnderstaa , om

huD haffw^r Gutz nailhæ.

Thet ferslæ ær aff tby, om hun giter standet amot Ihe Ihing

som mot Guth ære, ok giter giort Ihe Ihing som Gulh biwdher

5 at geræ.

The/ andræ ær, om ha?»ne/rt thækkes al høræ Gutz ordh ok

fulkommæ Ihem met gej-niwgen.

Thet thridiæ ær, om hun halTwer rolichet ij sit hiærtæ, at

Ihænkæ oppa Gutz pinæ ok haws go(Uigerni«gæ, swa at æy waffrær

10 thit hiærtæ ij nagher a/aiær fafængæ Ihing.

Bernardus sigher, at Ihet ær andelik wisdom at edhmyukæ

sik for sinæ synder, ok forsmå wærldenæ ok aslurtdæ hymmerighe.

Th^D mæ;2niskæ som m\ bætræ sinæ synder, han

skal haffuæ eenka/2uelighe siæi thing.

15 Thet ferslæ ær, at waræ thysier, Ihy at han syndedhe forræ

mot Guth ij ma«g talen.

The^ andræ ær, at han skal haffuæ meghen læsning, thy at

han offtæ forsemedhæ sin liu)æ, ok vnyltælighe han opnete ij

fafænge ok lætiæ.

CLxxit* 20 The/ thridiæ ær, al han skal meghe/ waka , thy at han war

førræ sempniigher ok later lil Gutz Ihiænisl.

The/ fiærdhæ ær at huffuæ meklæ fastæ til skælichet, thy at

han syndædhe ferræ owerfledhelichet met mat ok dryk, thy at

fastæn æy at enæst bort lagar owe/fledhelichet, wden æn æm
25 wæl bort kerre hun kropsins skerliffnædh ok diæffuele«, the/ ær

at hun bort ælter diæffuelsins freslelse.

The/ fæmlæ ær, at hun haffue idhelighe handæ æruedhe, thy

at æruedhct lagar bort ondh freslelse wt aff hans hiærtæ, ok

ihet ær raeghe/ thækt Gulh.

36 The/ siætæ ær kropsins renlichet, ihet ær aterhold aff all

skerleffnædh.
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Thry thiug ære liwilke &o?n nlæ/^Diskeoæ ledbæ

til Oiitz ræddughe.

The? førslæ ær dedhen. Ihet andra ær hælueles pinæ.

Ihet thridiæ ær domadagli.

Siw synnæ tha wt get Jh^^us sit alzhælgbest?^ blodh 5

liær ij wærlde/^uæ for allæ syudæræ.

The? forstæ tha han war omskarren oppa altændæ dagh jwlæ,

ok Ihe? giordhæ han mol skerliffnæt,

Then a^men lidh oppa hærget, tha sum han swelte aff sik clxxiii

blodh for dedzsins ræddughæ skuld, ok ihet war mol lætiæ. lO

Then thridiæ tidh tha han war flænder weth studhene, ok

Ihet war mot wredhen.

Then fiærdhæ lidh tha han kronædher wordh met thornæ-

kronæ, ok Ihef war mol høghfærdhenæ.

Then fæmtæ tidh war tha han lool jærnspighe slaa wt gønem 15

sinæ hælghe hænder, ok thet war mol girrwheel.

Then siætæ lidh war Iha hims hælghestæ følher wordh kors-

fæstæ, ok Ihet war mot owerflødhelichel,

Then siwndæ tidh war tha hans hælghestæ hiærlæ wordh

gønnumsUinget, ok Ihet wordh mot awnde?jnæ. 20

Æn om Ihu wilt witæ, om Ihy/t siæi ær forlikl met Gulh

æfter synde/t ælle ok æy, tha ransagha thit samwit ok skodhæ,

hwiiken thyu wiliæ ær tor (ihen) skuld at ihet star alt oppa

willæn, thy at ær ihet swa at ihyzt wiliæ ær aff wænder aff allæ

dødhelighe synder, swa at thu wilt ængeledhes for nagher iordhe- ?5

righes Ihing brytæ mot Gutz biidhordh aiet wiliæ æller met Ihit clxxiii*

wit, ok thu haffwer scriplæt thek ødmyuklighe for allæ dødhelighe

synder ok met fult hiærtæ ok mening at owergiffuæ syndene met

idrughæ ok sorgh, Iha malh thu stadhelighe tro, al thy« siæl
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haffwer fanget sin skapnæth ijgen æder Gutz ænlile ok ha«s

wælsignædhæ wenskap fangel. Ok tlien tnæ«niskæ som swa

skeppet ær, hænder hannem at fallæ ij syndh wdcn wil ok wiliæ

aff naturunæ krankdom, llia drefliies lia/is samwit swa hardhelighc.

5 at han kan eengen roo hatTiiæ, fer æn han ær scrtptædher ok liafTw«'/'

fangel aflløsning fur lh(; syndenæ, som han haflwer tha giurlh.

Fæm djre stenæ tagbes wt aff Jhe5ii Chi'isH fæm viider.

Theil tørstæ lakas afT Jhesu (7^^/s^i sidhæ, sum ær kærlichel.

Then andræ laks aff heghræ handenæ, som ær mildheet. Then

10 thridiæ taks wt aff winslræ handænæ, som ær aterhold aff vloff-

CLXxiv ligbe Ihing. Then fiærdhæ laks aff heghræ fulen, som ær asluwden

til hymmerighes righo. Then fæmlæ taks aff winslræ folen, som

ær al gladhelighe tholæ drewelse for Gutz kærlichetz skuid.

Gutz weiier skodhæ Giith.

15 Først ij hans alzwaldugheet, hwre han haffwe?- skapel hym-

tnelnæ ok haffwer giffuet elden Ihen maki at (hun) ma ok skal

bræjtnæ allæ wærldenæ. Hwal tror Ihu Iha al han siælffwer

mæktughcr ær ij sin maki.

The< a/aict sinæ tha skodhæ. Ihe ha/me//i ij ha?is gaffwer.

20 The^ thridiæ sinæ tha skodhe the hannem ij ha«s dom ij

W\et at een wændes til hywtmerighes, a«nær li! fordømelse, ok

een wordher righer ok a«nær falugher.

Thet Hærdhæ sinæ tha skodhæ the hajiuerø ij ha/ts æwærdhe-

lichet, ok hwilke æræ han giffwev sinæ wener.
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Iflærkæiidæ ær, at hwilkeii som iiiiierlighe plægh^r at skodhæ Giilz

pinæ, han far sæs godh thiiig, fer æii han der, ok sæx æUer dedheii.

The/ førstæ ær, al han komber aidrigli ij æiiærdhelighe pinæ.

Jhet andræ ær, at Gutz pinæ ainy/tnelso rensær mæ/misken

atf synden, for Ihy al ængtæ ær [het swa meghel rensær siælen 5 clxxiv

soj/i Gulz pinæ amy/jnelse.

Ihet thridiæ godhæ ær, at Ihen mæ/tniskæ wordlier wskyld-

ugher for Guth som han aldrigh halTdhe syndet. HafTdhe han

ok giorl hwndrædhæ man draap ok andræ vtallighe dedhelighe

synder: swa meghe/ malle han warku/jnæ Gulh ok bedrøtTties ij lO

ha/js pinæ, at ha/mewi forgafTues allæ ha7ts synder.

Jhet fiærdhæ ær , al ha?*nem gilfs gulhelik ræddughæ.

The* fæmtæ ær, at ha/tnem eghes Gutz kærlichet, [het ær,

al Gulh wær ha?tnem aff all wjuihæ bndhæ til liiff ok siæ!.

Ulærkæudæ, at a//nær sæx godh thiiig tha giffues thes mæ^/iiiskæ i5

siæl æfter dedhe// tlie som iniierlighe amy/nies (>utz seus piuæ.

The* ferstæ ær, at GuU pinæ fortagar mæ/«nisken Ihen skadhen

som hun ij kom for syndeiiæ skuld.

The* andræ ær, at Gulz pinæ bort lagar aff mæwniskæn all

blygh ok skam som hawncMi bwrdhæ al baffuæ for sinæ synder. 20

The* thridiæ ær, al mæ/tniske?< ær ther wiis oppa , at hun

faar aldrigh wiliæ aslundcn til at synde meer mol Guth. clxxv

The* fiærdhæ ær, at Gulz søn ok mæ/jniskene siæl Ihe wordhæ

iiik ij klarheet.

The* fæmtæ ær, at siælen skal æuærdhelighe see ok skodhæ 25

Ihe hælghe Ihræffaldikhelz æniite.

The* siælæ ær, at siælen ær Irygh, al hun aldrigh skal skyliæs

welh Guth. æn hun skal haffuæ me* ha/<nem æuærdhelik hwghnædh

ok glædhæ.

Ok ær mærkænde, at hwilken mæ«niskæ som innerlighe 30

skodher Gutz pinæ, hun faar jomfrw Maria wenskap, ok hæ^inæ

øghen gaa aldrigh aff ha«ne?ft, ok æ hwre meghe* han ælskær

Gutz pinæ, swa meghe* meer ælskær jomfru Maria hajmem.
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[L e g e D d e].

Scrtplen sigher, at [het war een biskop ij Thyskeland ok

heel Embertus. Thennæ sammæ biskop han Ihiænle War Herræ

ij Ihryy aar met fastæ ok waka ok benæ. Æn then lidh thry

5 aar waræ omkringkojninen, Iha kænde han sik inkte, at waræ

bædhræ æn ferre. Ok tha hændæ the^ oppa een dagh, at han

slodh for Gutz alteræ ok sagdhe mæssæ, ok togh Wars Herræ

CLXxv* Ijghcme ij sin hånd ok sagdhe swa: o Herræ Guth, jak skal

aldrigh iefftæ Ihek offwer mil horfuelh æller iæggæ Ihek afT mynæ

10 hænder, før æn thu obenbarær mek the gerniwgær, hwat jak skal

geræ Iher Ihek ære thækkelighe. Tha hørdhe han een rest ok

sagdhe: Siw ære the thing ther mek ære thækkelighe ij bland

andræ.

Thet ferstæ ær mek thækkelighere ok thek nyttelighere, at

15 thu giffwer een pænnyng bort, then stwnd (hu iefTwer, ij myn

hedher, æn ther gaffues æfter thyyt dedh for thek eet biærg afT

klart gul, swa stort som fran jordhen ok til hy»nmelin, om thet

waræ møghelict.

l'het aytnet ær mek thækkelighere ok thek nyttelighere, at

20 thu græler een tar for mynæ pinæ ok thinæ synder then stwnd

thu leffwer. æn ther grædes æfter thy^i dedh for Iby« skuld swa

mange taræ, at ther fylles el waln kar, om the* waræ meghelict.

Thet thridiæ ær mek thækkelighere ok thek nyttelighere, at

thu star op om nat ok bedher thinæ bene gulhelighe æn at æfter

25 thi?» dedh for thek giordhes ti Ihusand riddere til then hælghe

CLXXvi gralT, ok the waræ allæ redhebonæ at wt gydhe tberræ blodh ij

myn hedher.

Ihet fiærdhæ ær mek thækkelighere ok thek nyttelighere, at

thu rækne allæ mænniskæ gerningæ for godhe, æn æfter thyn

30 dedh for thek faslædes ij siw aar til watn ok brødh, ok æn ther

æfter ij thry aar een dagh ij hwær wghe til watn ok bredh.

The^ fæmtæ ær mek thække[li]ghere ok thek nyttelighere,

al thu demer ænggen mæyjniske, æn at æfter Ihy/i dedh bygdes

for thek eel spiltal, ok ij the/ hws skulde fedhes ok klædhes alt

35 the/ fattugl folk ij wærldcn ær. ok bygges een broo ylTwer thet
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størslæ watn ij wærlden ær, ij niy« hedher, om th<?^ waræ

moghehkit.

The/ siætæ ær mek thækkelighere ok Ihek nyllelighere, al

Ihu ælsker thy« viien mædhen thu lelTwer, for w\ii hedher skuld,

æn æffler thy« dødh for thy« skuld, at Iher ginge een til sle. 5

Jepsland, ok oppa hwær rnilæ stodhe een byy mark met riis, ok

ha7» sleet them allæ ij my« hedher.

The/ siwndæ ær mek lhækkeligi)ere ok Ihek nyUelighere, al

thu ræknæ thek siælff for mynsl ok ondest, Ihen stund thu lelTwer,

æn noger man for thy?« skuld æfter Ihy« dødh lelTdhe ij eet got 10

lefnet, ok ij mæslæ aterhold ij halff fæmle sy/<ne liyghu aar.

13
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Rettelser.

Side Linie

17, 26 sancte Petrus f. sancta P. Og således helt igennem, hvor

Oversætteren stadig bruger sancta såvel til Mænds som
Kvinders Navne.

25, 35 byld f. blyd.

32, 3 burde være rettet: hwn ær [æy].

64, 16 pilt f. pill.

69, 6 ved Thridiæ burde være Udgang og ny Linie, heller end

69, 32.

69, 10 swen er i Håndskr. af en yngre Hånd rettet til son, men
skont Talen her er om den kongelige Embedsmands

[Svends] Søn (Joh. 4, 46 ff.), vilde Rettelsen dog være

forstyrrende.

76, 32 minæ f. sinæ.

78, 17 plaghe f. blaghæ.

79, 21 riw'tan f. rwitan.

92, 16 borttagha f. brottagha.

36 then tidh the f. ok th. t. the.

93, 3 ensammæ f. ensannæ.

96, 8 bwghen f. bwlghen.

97, 5 skulæ f. skolæ.

99, 9 want er i Håndskr. rettet til watn.

29 slagh f. sladh.

109, 29 må der vist være en Fejl i Håndskriftet, og hvad så »rær-

skeppelsæ« skal være, må der vel læses: aterhald, og

ikke u-aterhald.

i> 80 swnderslit f. swiderslit.

120, 34 burde ok vist udslettes.

124, 17 g agn f. gang.

172, 25 æn at f. at æn.

178, 13 hwilken thu er vist en Fejl, men hvad det skal være, ved

jeg ikke.

» 23 er det vanskeligt at få de 17 Synder ret optalte.

179, 32 fa ar f. fagr.

191, 38 tilføjer Håndskr. tu autem.
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guthelig aakallen, 34, 4. Påkaldelse.

adhronæ, 130, le. 137, 30 Årerne.

at iak mughe afflæ (ut lucrifaciam, Philip. 3, 8) Christum, 8, 23;

mange afflæ sik stort naftn, 34, 29, 32. vinde.

til syndæ afl'skrapUsæ, 46, 20: Renselse.

aftermeer, 46, 3 f. St. ell. oftermeer, 53, 3 1 : oftere.

aghnæ for wædher, 13, 28: Avner.

a hænder, 3, 1. 111, ;: henimod.

G hørænde aff een siæl, 6, 1 5 : i en Sjæls Påhør; 32, 17. 47, n.

alder, 168, 24: al, hel; alleen saman, 120, 29: hel og holden; gafl' sik

allæn til at bidiæ, 109, 15. — allæledhes, 119, i*: aldeles.

alzklenæst, 150, 14: meget fint; ai^saræst, 162, 0: allermest; ah-

thinges, 2, 22. 10, 20 f. St. omdeles.

ammyne, 35, le. 38, 21. (Aminde) Minde.

amot, 7, 3 6 fl. St. imod.

anbudh, 137, 34. 143, 4. Redskab.

annær haffuer suærd i anncers hierte, 168, j : den ene — den andens.

astundhæ, 14, 32: længes efter. — astundhen, 6, 1. 34, 31: Attrå —
astundilsæ, 19, ".

at-enæst, 34, 12. 106, 35: alene.

ater-draghande, 107, 3 : Unddragelse.

ater-gældæ, 37, 5. 62, 24: gengælde. — ater-gæld, 26, is: Gengæld.

ater-holdæ, 20, 2: afholde. — ater-hald, 24, se m. St. Afholdenhed.

— ater-haldugh, 48, 2 -
: afholden.

ater-latæ, 13, e : efterlade.

ater-løn, 35, 3. 94, 15; I0«.

ater-løsæ, genløse; aterlostæ, 98, 12: forløste. — aterløsæræ, 107, e:

Forløser. — ater-løsn, 10, 14 fl. St. Forlosning.

ater-uendæ, 85, 32. 114, is: Afladelse.

athæfdh, 60, w. 125, n: ^d/oprrf.

13*
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(en forman skal ware) athughul, 144, is: nådig i^'i).

ato, 128, 2 8 : Æde.

atskilnæder, 180, 1 7 : Skilsmisse.

-vNi skulæ beddes meghet ok stadhelighe ok hetelighe ok atthralighe,

117, o : inderlig.

at-uaktæ grannelighe, 31, 12. 70, n: passe på. — at-uaktol, 52, 35:

påpasselig. — at-uaktelighe, 29, s. 70, le fl. St.

awitæ, 14, 4. 43, 9 m. St. : straffe.

awnd, 24, 23. 65, 32 m. St. : Avind.

bak-dantæræ, 115, 3 3 : Bagvaskere.

bak-mal, (Bagmål), 63, 1 : Bagtalelse.

hamher, 31, 7, (bombo, 59, 3oj: Trommer.

hang, 102, 30: 5^% >

bannce, 54, 11: J5der. — bannæræ, 115, 33. — bannilse, 115, 34.

solæn hiærghes, 93, 23. 11, 17: skjules, g'år «ed

blanadh ok sar, 131, 13. 151, 2«: underløbet Blod.

blidhkæ, 48, 1. 183, 27 (blydhkæ, 25, 1): formilde.

hlyghes, 6, 23: blues, skamme sig. — hlygdh, 60, 27. 144, s fl. St.

:

Gutz kærlichet ær hlyuelik (blivende), 74, 24: bestandig,

hort-røræs, 13, 27: borttages; hortrerdhe fran spinnen, 28, 53: bort-

tagne fra Brystet, afvænte.

bort-æltæ, 53, 12. 62, 4 fl. St. : bortdrive.

hredhlik ok langlik, 151, 30: Brede og Længde.

brutlik, 75, i». 155, 12. 157, 32: skyldig.

brænnesten, 13, s m. St.: Svovl.

bræzskæ, 75, 33: Hurtighed; 154, «: Overilelse; 174, 33; Hidsighed.

hrønæ i ænlite, 66, e, bronnæ, 66, 7: Brynde.

hudh-øl, 23, 2 7. 25, 21 fl. St. : Gæstebud.

bukx-fylle, 25, 27. 107, 4: Frådseri.

byriæ, 83, 1. 84, 17. 179, 21: begynde.

bradh som hænder bughe, 102, 1 a : spændt.

hæriendæ hanibræ, 95, s : slående.

bønsær forrædhelse, 174, 2 4 : pønser på Forræderi.

dags-ledh, 50, 9 : Dags-Rejse.

dantæ ok motkorræ, 165, 29; dadle, laste; jf. bak-dantæræ.

delæ-Qvåh., 138, ^ : Tviste-Ord. — deleful, 138, ' 3 : trættekær.

dolskæ, 178, 23: Dovenskab. — dolTuæn æller dolsker, 178, 2 6. —
dolskelighe, 179, u. — dulskelichet o: hugsins lætiæ at gøræ got, 178, 10

(s. dyUkæi.
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draffs-keldæ, 68, 34: Bærme-KMe.

drakæræ, 19, 25. 25, 22 fl. St. ; drankæræ, 42, is; drinkæræ, 42, 20.

106, 2 6 fl. St.

the duUadhæ om myn klædhe, 98, 23: doblede, kastede Tæining.

theræ hoghfærdh dugdhe them ængte, 136, 2
1 ; duede, gavnede.

Jhesus dralde at SMaræ, 116, 24.

kærlichets dygdh, 24, 3: Kraft: hvmlænæ dygdher, 14, 1.

dylskæ, 79, 14 : Dorskhed. — the dofl'næ ok dyhkæ, 87, 19.

dyrffue, 105, 4. 134,2 4. 177, ?: tDjærvhedl, i)»?ndni-%/t«/. — dj/r/"«?«,

75, 10: (djærves), driste sig til.

eenbandæ, 177, 2 : Trods.

Gutz eenfødde son, 149, 3 4 : enbårne.

apostlænæ \\a\æ eenhughelighe i guthelighe bonæ, 117, 12: eiidrægtelig.

eenkannelighe , 102, 35. 110, o. 176, s. 186, n fl. St. :
synderlig,

særdeles. — eenkannelichet, 177, 2 : Særhed, Stivhed.

eensammen, 125, 7. 132, 19 fl. St. : alene.

the eensannæ dyghden, 117, 1 e : sonde.

eenthrætfen i sin radh, 56, 11: stivsindet,

eghelikt, 55, is: passende. — eghelichet, 33, 12: Ejendommelighed.

standæ fafænge, 82, 5 : stå ledige.

fatighe ok fakunnoghe, 16, 13. 100, 20: uvidende, enfoldig.

falaskæ, hvsilke wædher storm sønderstænker, 13, 29.

falnæ, 30, 20 : falme.

falsæ righedomæ, 31, 22. 146, 11.

fanyter man, 75, n. 21. 60, 13. 105, 2;: forfængelig. — fanytelik,

51, 33.

faividzsko, 173, 1 ^ : Uvidenhed.

Tserldz /iA'f, 61, 11: Figen, Attrå.

fiærkes, 23, 3 2 fl. St. fjernes.

flaghen, 148, 20: /Zået.

flåter, 157, 11. 20: ræd.

flænge, 101, 6 fl. St. : hudstryge. — flængder, 151, 2 iflænder, 47, 2

fl. St.): hudstregen.

flærdh ok sknmtæn 177, -•
: Bedrageri.

flyoghun, 179, 4 : Fluerne.

flæske-sønåag, 97: Fastelavns-Søndag.

/b?-/;!, 146, 3 4 : fuldfå.

folskæ daræ, 66, 1 3 fl. St. : tåbelige. — folsko, 138, 2 ^ : Dårskab.

for-ardh jordh, 151, 3 : pløjet.
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mankønit var forfarit, 29, 22; kornet forfoor, 94, 3 6.

hans synder forgaffues (1) hannem, 191, 11. 172, 21 fl. St.

forgøræ i skørleffneth, 19, is. 107, 30: tilsætte, ødelægge.

forsat, 117, 15 fl. St. : Snare.

forskuldæ sik swa meklæ synd, 7, ' •;
;
forskuldæ Gutz righe, 10, 1 s

;

forskulde løn alf Guth, 29, 10. — forskulden, 176, e: Fortjeneste.

fortakæ, 10, 3 m. St. : herøve, forhindre.

forwinnce, 79, 5 : overvinde.

forwite »er en stor last, at hun vil ransage alt, dømme alt, vide alt,

spørge alt, og glemme sig selv«, 176, 2 s.

lordrifwæ ok forændce, 162, 23: gere Ende på.

foræsætiændæ, 56, 3 : at foretrække.

fotapal, 168, 2 e : Fodskammel.

framhaldugher, 74, 24 fl. St. : bestandig. — framhaldelighe , 132, 23.

framledhes, 40, 1 e fl. St. : fremdeles.

sidhen attæ daghæ waræ framletnæ, 28, 12.

fruktsamæ winqwistæ, 83, 3 1 : frugtbare.

fryllighe, 177, ' o : gerne.

fræls, 41, '.1: fri. — frælse, 69, 35: Frihed. — frælselichet i synd,

177, ".

the rutnædhæ æller fulnædhæ, 68, is.

fund, 76, 11. 100, 33: Påfund, Plan.

hun met sinæ fylgheræ, 13, 4 : Følgesvende.

fylskæ, 114, 22. 115, 21: Skarn.

fæghrind, 30, ^0. 58, s: Skønhed.

hyrdhæ æller fægømæræ, 27, 12. 38, 16.

hiærtæt vvar færskæst ok heleligest, 129, 28: friskest; han haffde bæstæ

ok færskæstæ natur, 150, 1 s.

haffuæ hannem foræ gab, 7, is. 153, 12: til Spot. — spottæ
,
gabbæ

ok hædhæ mech, 97, ^
;

gabbas, 99, 21; gabbadher y Herodis hus 47, 1

.

155, 1: spottet; begabbædhes, 184, i». — hwær klogher gabbæræ ær

Guth ledher, 29, 3.

gaddæ, 52, 1 : Brodde.

troiskap ok galder ok diæfflæ akallæn, 18, s. 139, js.

genkald, 88, 3 2 : Afholdenhed.

gensten, 8, 3: stroa;, (ginsten), 34, le; gensten han haffde døpilsæ

taget, 105, 1 3 : såsnart.

genwærdhe, 25, 31. 84, 26: Modgang, Genvordighed. — Jhesus pre-

dlgedhe for them geniværdiigh thyng, 147, s: Ting, som var dem imod;

han ær gemværdngher ther amot, 176, 22.

gimsten ok dyræstæ, 32, 29: Gemme-Sten og dyreste (n. Sten), O:

Ædelsten.
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gire, 8, 30: Begjerlighed. — girugher, 8, 35: begjerlig, gjenig. —
girnæs, 6, 13. 19, 35 0. m. St.: begjere.

gislernce, 129, ^1. 143, 4: Sveberne.

ingen giter tliolt, 18, 26: kan tåle; (diæffuelem gat ey forunnet Jhe-

sum, 106, 1: kunde ej overvinde; jf. 109, 9. 121, 15. 181, ;.

glømskæ, 79, 1 i f. St. : Glemsomhed.

stodhæst gnæggiæ, 86, 10.

granlighe, 44, le. 57, e fl. St. : neje.

frænder ok grannæ, 50, 10: Naboer.

grøtelighe, 121, s. 151, 29: (grædelige?) ynkelige.

gæld, 120, 34. 122, 9. 137, 24: Råb, Stoj(?i.

gælskæ, 29, 2«. 138, 21. 173, 15: Galsk<ib. — gælniskæ, 8, 3-^.

hwilke skaræ edher gærdhe , 70, e: hostede eders ( Gårde 1

Marker.

hyrdhæ ælle iæ-gomæræ . . . gemde theræ hiordh, 27, 12; akersins

gemæra, 79, 1 1.

haadh, 158, 1: Hån. — hædhæ, 35, 30. 46, 36 m. St.: forhåne. —
lill'uæ hatelighe, 142, 1 3 (modsat do ærlighe) : leve med Skam.

halnæ, 4, 17. 34, 10 m. St. : handle, behandle.

trælsins ham, 40, e: TieneT-Skikkelse; mannæ-/iam, 105, 24.

hannæ, 92, aS.: røre ved, (92, 27 hanlnæ).

heel, 1, 1: /reisf. — helæ, 3, 19 m. St. : frelse; helgeræ, 33, '9. —
helsæ, 2, 11 m. St. : Frelse. — helæræ, 15, 25 m. St.: Frelser.

helbrijgdhæ, 63, m (jf. 69, i?): Helbred.

herrces, 75, 29. 101, 3. 120, 5. 131, 33: herske, regere.

hiro andæ , 122, s: Svimmelheds - knå (jf. Esaias 19, 14 spiritus

vertiginis).

hionælagh, 38, s. 40, 30. 58, s: Ægteskab.

hugnæ, 32, 7 m. St.: trøste. — hugncedh, 14, 27 m. St.: Trøst.

y /itt'as makt? 118, 13; hwas luttakaræ æren ij? 142, 22: hvis.

huat æy sadhe thu, 77, 5 : mon du ikke såede.

jordhæs ok hylias, 19, 35: begraves.

hædhe, s. haadh.

hæmd, 47, 3 6: Hævn.

i thech skal then hærdughæ føddes, 44, 14, jf. Matth. 2, t diu;.

hærdzskæ, 26, 32: Hårdhed.

hørrer, 144, 1 ; /iørre-hus, 86, s : Skøger.

hørsl, 16, 12 fl. St.: Hørelse.

høtte, 120, 12: truede. — hetilsæ, 55, lo: Trussel; hozslom, 95, J*

ved Trusler.
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som syw diæfflæ ibijgdhæ, 119, s: hoede i. — innebygge, 112, 1 4.

119, 7.

idhnæ, 25, as. 121, '*. 149, 22 fl. St. : eve, lægge Vinn på, bedrive.

— andhelik idhu, 87, is. — the waræ idhnæ, 28, 23; idhnærce, 87, 11.

— idhkelighe, 45, ': flittig. — idhkelichet, 146, m: Fi?d — iduhet,

170, s: Stadighed.

idrughe,, 6, 24 fl. St. : Anger.

i-farcc-klædhe, 8, i a : Dragt.

igen-bleff, 50, •» : 6iev tilbage.

igen-gærdh thin øren, 92, 1 6.

igen-tæppce, 19, 1 . 26, '6 m. St. : tilstoppe.

fotzsins t?, 154, 20; illi, 151, 21; Fod-Sale.

ilgerningsman, 145, 2 6.

Ukærdes aniot thec, 43, 11: vredes på dig. — ilzharskæ, 26, s.'i:

Vreden. — ilhærdzskæfullæ, 35, 2
1

.

tte/cÉE, 26, 32 fl. St. : Ondskab. — ilzskcefuUæ, 40, 25 fl. St. — f/^-

skelighe, 73, >o.

hart hiærtæ skal hafl'uæ ilt i yterstæ timen, 95, e.

inælffue, 13, 3 3 fl. St. : Indvolde.

jæff, 39, 2. 123, &: TyM — jæffucp, 16, e. 152, 2 6.

han ær himnem jæmlighe, 120 19. — the skulle æy jæmlighis han-

nem, 120, 1 s.

jæmivaldugher, 82, n: lige mægtig,

jæssen, 151, 25: Issen.

kalz ok løghe, 31, 23. 146, 11: Gækkeri, Fjas og Lojer.

kater ok forfænghlighe gladher, 175, i. — kætæ æller fafængt

glædhæ, 174, 21. 98, 7. 162, 10.

kennedom, 4, st fl. St. : Lærdom; kennefadher, 9, 10. 56, 10; kenne-

svenæ, 3, 2 fl. St.

tu hundrathæ pænningæ brødh klactæ theni æy, 127, 11 (jf. Joh. 6,

7 sul'ficiiint): forslog, klækkede.

kladhæ, 67, 28: Kløe.

kloffdhe, 1 52, is: kløvede.

han war klædder i dyræ klædheboriædh, 21, 1.

feo??jæ til sine gire, 19, 1.5; kærlichet ær kolnæder, 74, u.

kompænnæ, 42, 20. — kompanskab, 31, 17.

fcoræ (korræ) amot, 83, 3. 108, 23: knurre imod.

spitælske manzsins krankdom, 65, le.

fcra^j, ok ther met understandes alder then skadhæ i ordh ok i ger- >^

nii\gæ ther nagher mænniskæ gørs aff wredhe, 177, 24. i
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pænningen ær kringlucter, 82, i s : (cirkelformet).

War Herræ kallær sin wen til hymerighes kræse, 131, i. — lellNve

kræselighe, 42, 2«.

hwert biergh ok kullæ, 26, 20: Hoj.

kunnokt wordhæ, 35, 27. 105, 25 fl. St. : bekendt.

kyld, 15, 11. 93, 10: Kulde.

kæræ, 153, 25: klage. — Deraf: Kceræ-Søndag, 134: femte Søndag i

Fasten, dominica passionis.

kætæ, s. kater ovf.

allæhandæ wærdli ok kopskat, 94, 3.

laghgiftes, 41, 10: giftes.

Gutz Ian (Lån), 76, 22: Gave.

later, 51, n: lad, doven. — lætiæ, 12, 23. 34, 20 m. St.: Ladhed,

Dovenskab.

thrigge dagæ ledh, 88, 28 fl. St. : tre Dages Vej.

truldom ok leff æller galder, 18, 5. 17, ^s.

leon, 13, 20, 75, 'js: Leve.

diæffuelens let, 146, 3 1 : Led, Farve.

letæ miskund, 102, is. 134, 13: sege efter.

limæ, 51, 23. 101, s: Svøbe.

linlikhet, 7, 28: Tålmodighed.

litlæ tro, 71, 6 : liden Tro.

liughce, 101, 34: lyve. — liughæræ, 101, 35: Løgnere.

wi skulæ æy bedhes mænniskene loff, 64, s.

loghsniælder, 147, m; loghivisæ, 151, 29.

iofZøs, 39, 10. 94, 7; lutløs, 13, 6: udelagtig.

gensten \vordh lundh, 71, 7 : strax blev der S^i7ie.

thre lundom, 162, 1 1 : på tre Måder.

luttakandæ, 84, 3. 144, 3: delagtige. — luttakceræ, 142, 22.

lydhnæ, 22, xo. 49, n fl. St. Lydighed.

læn, 144, 1 6 : Iå>i.

læstennæ radh, 182, 30: den hellige Skrifts Råd.

iætiæ, s. later ovf.

barnæ Uæ?(P, 89, 1 e : Barne-iader.

later ok %/ie, 30, 6 ; leghe ok kætæ, 174, 1 r : deraf Flertal Lejer.

lønæ, 5, 22. 140, 24 fl. St. : skjule, dolge.

løslat, 175, s. 176, 35: Løsagtighed.

theræ mad/i skal aldrigh do, 167, 20: On?i; 186, 3j: thu skalt

wordhæ makkæ-mai.
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ynanglitædher, 76, 12: mangefarvet.

mannæmot, 158, 30 : Folkemode.

jæk manædhæ them, 4, 2 5 fl. St. : formanede.

hunden ær matgirugher ok umættelik, 114, 35.

meklce makt, 10, 10. 128, &: stor; mestæ gaffuæ, 165, 24: største. —
meklæ hardheligere, 14, 10: meget. — meklichet, 24, 30. 78, 11: Storhed;

mykiUchet, 69, 24.

renlichetz ok merdesæ klædher, 8, 14. 20, 27. 29, 5; Uskyldighed.

thu skalt æy mensuæriæ om hans naffn, 126, ^.

misførm , thet ær at hæffne sin harm met udraktæ tekn,

178, 2.

sannendenæ ære mislagdhæ, 137, 5 : forglemt (der sigtes udentvivl til

Esalas 59, 15).

missæmice, 95, 17. 176, 21 fl. St. : Uenighed.

motkoræ, 63, 22: knurre imod. — motkor, 83, 17, motkorræn, 7, 35,

jl'. genkorran, 87, ->; motkorrilsæ, 88, 5.

thu haffdhe trøst i thiiiæ mur-icærnæ, 72, 3 1

.

mutæ ok gaifwer, 93, 3 2 : Gave, Bestikkelse.

myrke-stowæ, 148, 1 « : Fængsel.

Jhesus myugtæ sik sælfl'wer, 36, 13. 40, 10: ydmygede. — myugdom,

48, 3 1 fl. St. : Ydmyghed.

i allæ sinæ mædhfærdher, 176, 1 » : Adfærd.

mæstæ, s. mestæ under meklæ, ovf.

brødzslns mætte, 25, 1 5. 121, 2 1 : Mættelse.

mønster, 34, 1 e m. St. : Tempel.

nadelighe synder forgiirues hannem, 172, 21.

nalkæs, 10, 13, 23, 32 fl. St , nælkæs, 14, 30: nærmes.

nedhertrudhe, 13, 33: nedstede. — nedhertrudilse, 13, 24.

neghe (nekæj, 22, 3. 23, 24. 71, le. 116, 29: negte.

nimme, 17, e: lære (nymen, 48, s. 116, 32-, nymber, 185, n); —
næmit barn, 54, 32: lærenemt.

nisker, 8, 33. 80, 34: karrig. — 7ii;sskap, 19, is.

nons-timæ, 11, is: Kl. 3 eft. M.

num, 1, 3 0. 2, 1. 4: men.

næfsæ, 142, 21: tugte. — næfst, 54, 17 fl. St. : Revselse; næffselsæ,

79, 16 fl. St.

næffuæ-pustæ, 140, 1 2 : Næveslag.

nækt, 158, 4: Nøgenhed. — næ^-tæ sik, 182, 14; næklæder, 67, 34;

nu'kndher, 184, 14.

i dag syw nætter, 112, 10: idag otte Dages; idag om syvv nætter,

112, 16: idag otte Dage.
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nødhgadhr, 142, i J : nødet. — nedugher, 142, '
: nodig.

net, 42, le. 68, it: A'ødd, Kvæg.

okor, 76, 1 5 : Ager.

onzska, 35, 2 : Ondskab.

opbyrning, 39, 32 og opberilsæ, 171, is: Ophav, Begyndelse; Gutli

skapædhe afl" ophaff, at, 75, 3 : Gud skikkede fra Begyndelsen, at.

opnyce, 85, 33. 102, 11. 167, 32: forny; myn sorgli ær opnyædh.

opnøttæ lopnøtæi, 40, 3. 109, n. 167, 11 m. St.: forbruge, forode.

tilintetgøre; thu skal opswælghes, thoc æy opnøtæs, uden opnyæs til pinæ

foruden ænde, 16S, 10. — opnøtelsæ, 66, jt: Spild.

op-pøse, 177, 28: oppudse, ophidse.

faroni ok sem thet ordhit, 28, 1 : lad os fare ok se det (der en sket

[vordet].

orghæ (ordghce), 59, 30. 31, t: Orgel.

orsakæ, 176, 20. 177, s: undskylde.

offwer-adæ {offwer-atæj, 20, lo. 23, 27. 105, 32 m. St.: Frådseri.

palder, 158, 1^: Skammel (jf. Esaias Q6, ii, s. fotapal.

o Herræ, min p;7f ligger i mit hus nummin, 64, le: min Dreng...

betagen.

jj/eftf til syndæ-bætring, 42, 15. 99, 4. 142, 20: Straf, Bods-Øvelse.

prøuæ, 15, 8. 134, 3 : overbevise.

putter, 31, 4: Pyt. — thræk-pi(fr. 68, i«: Modding-Hul, Pus.

pøsningh æller ophæffuelse i sit hiærtæ, 177, 2?.

quafdhes, 92, 33: kvaltes. Derimod qualdes, 112, 5. 119, s: pintes.

han gat ^war standit, 51, ^0. 143, 33.

qu-idh, 26, 1. 66, 12 fl. St. : Liv, Bug

han war qiviter aff spitælske sot, 67, i

.

quæmmelik timæ, 73, u: belejlig Tid; 110, t.

78,

reefl', 151, j: Rib-Ben.

renUficis mæn, 157, 3 4 : Klostermænd.

reten æy edhræ sønnær, 54, 15: opirrer. — retelsæ, 138, 1 5

.

riutæn, 10, e. 79, 21, rut ok thut, 164, s; Brølen. — riwtande leon,

3 .i.

ros«, 136, 2 2 . 146, 1 1 : Ros.

runæ mællæn wener, 177, 20: hviske, føre Sladder.

rutnæ, 68, 10: rådne. — ruten, 47, lo. 65, 31: raden. — s. roter.
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til ryggæ, 72, i . 102, 2 4 : tilbage.

ryghelighe, 10, 7. 26, 4 fl. St. : gruelige.

han ryktedhæ sik mannæ thykkæ, 124, 7 : lagde Vinn på Menneskers

Bifald.

ræddughe, 7, 34. 10, t: Rædsel, Frygt; Gutz ræddughce, 142, 19.

rægnsktir, 95, 35: Regn-Byge.

ræner, 121, 5. 122, 28 fl. St. : raner; rcenter, 25, 34.

rærskeppelsæ, 109, 2 9(?).

rætte them met miskund, 144, 1 a : dømme.

røghæ, 5, 2. 136, 27. 165, « fl. St. : anklage, bebrejde; reghende

synder, 14, 15. 45, 35. — reghilse, 42, 13: Ruelse, Anger.

rønæ, 25, 10. 66, is. 94, is: prøve, erfare; udrønte, 26, 13.

røtæ blodhet, 122, n: bringe i Forrådnelse. — røte, 65, 33, 85, 10:

Forrådnelse. — retelik gerning, 85, 3 6. — røtelichet, 106, 26: Forkrænke-

lighed, jf. ruten ovf.

saar swidhe, 67, 28: svar, stor (jf. Siire).

Gutz godhæ ræghn sakande, 92, 3 : Guds gode Regns Skyld.

samhælde, 58, 19: Samfund.

samsæt, 92, 20: Forlig, Pagt.

samwit, 73, 4 : Samvittighed.

sarghæ, 59, 25. 68, 25. 92, 36. 143, s fl. St. : sønderslide.

saræst, 46, 34. 145, 11. 150, 15: svarest, af saar ovf.

sattæ, 124, 2 3 : enige.

ey thy sidher, 42, 3; ej des mindre, endskønt; æy thes sidhcr,

101, 22. 143, 4. 152, 33. 153, 30; æn sidher meer, 171, 11: end mindre

mere.

som sidherst kommæ, 83, 1: sidst. — sidhe (siden) theræ f. maghæ

ær dødh, 41, is: efterat.

sigherlichet, 40, 3 4 : Sejer.

simber, 110, 19, (sember), 123, e: svømmer.

sinnegher ok rætwis, 69, 34: sindig [1], (sensatus, s. Sirach 7, 22).

siw sinnom, 18, 1 9 : syv Sinde, Gange.

sio, 18, 23: Sø.

siæf eller saktmodighet, 54, o.

siælsint, 176, 24: sælsomt, særegetit.

skinfagræ, 18, 1 1 : udvortes smukke.

skipæ, 71, 16 m. St.: skikke, ordne, indrette. — skipelsæ, 46, 15;

Gutz skipen, 88, 21: Beskikkelse (jf. Skæbne).

skodhe, 114, 1 5 : skue.

skot-bakkæ, 161, 20: Skive (for deres Skud).

gennem skyn, 117, 2 : Himlen (jf. højt i Sky).
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at tholæ ok skrxjmtæ Gutz uræt, 106, 2'.

sMl, 78, 29: Forstand, 106, lo fl. St.

skæræ, 179, le: heste; skaræ, 70, s: høstede. — skæræræ, 11, le;

Høstfolk. — skyrdhæ-ioWei, 11, ii, skyrdhæ-timen, 77, ii. 80, i7: Høsttiden.

skør, 124, 6: Utugt; skørce-lust, 40, 12; skeræ-talæn, 98, 27; skøræ-

qninner, 144, 20; sA'ar-lefned. — lefuæ skørlighe, 41, 5. 72, 34 m. St.

skøt, 139, 1 9 : strax.

slaghlighere, 83, 22: sagtere, mindre anstrængt(?).

sliidh, 166, 2 1 : S/eede.

slionce, 122, 20: sløves.

slitnædhe a£f, 151, 5 . 155, 2 9 : sterfps o/!

elden sloknæ, 139, o : går ud, slukkes.

smasuennen Jesus, 38, e. 127, u.

at te smittughe, 146, »2: besmitte.

the xs'ordhæ smordhæ met gaffwer, 93, 35.

smælighe, 4, is: foragtelig, hånlig, 23, 22 ni. St. — smælichet, 34, 11.

lUO, 6 f. St. : Forhånelse.

snødhæ synder, 98, e ; m. gerningæ, 177, i o : onde.

bortrordhe fran spinnen, 28, 33: tagne fra Brystet, vænnede fra.

spittal, 192, 3 4 : Hospital.

spiællæ the hælghæ tro, 139, 26: spilde, forstyrre; jf. uspiældit.

spot (sput), 110, ifl fl. St.: Spyt.

Jliesus bød wæthret spæges, 71, 7 ; Jh. spætæ (spægede) haffsins storm,

75, 25. — hali'sins spaklichet, 72, 22.

stadhger, 166, 1 ^ : stadfæster.

starlighe, 108, s: standhaftig!?), jf. \\A\sstarrig. — 165, s storlighe

har Håndskr. også starlighe.

stekæræ-hus, 110, 2 3 : Køkken.

stenhallæ, 164, 10. 166, 20: Klipper.

stiim ok bang, 102, 29; Stim og Støj.

stikil-orm, 19, 10: Hugorm (aspis, Ps. 57, 5).

stortalughe, IQ, 25. 115, m: pralende.

studh, 34, 14. 189, 11: Støtte. — stydhis, 85, 22: støttes.

rop ok styg, 131, ^ 5 : Støj.

stygges weth, 173, 13; st. amot, 178, s: a/sfej/. — diæffle styglichet,

46, 10: Afskyelighed.

styld, 93, 17. 154, 29: Tyveri.

skørliffnæth styris mæst, 18, 11: regerer, går i Svang. — styrsl.

78, 12. 92, 10: Styrelse.

smidiæ stædh, 95, 3 : Ambolt.

stækkræ, 88, 12: kortere.

sicalgh, 31, 29. 58, n fl. St. : Svælgeri, Frådseri og Drukkenskab,

76, 21. 99, 18. — swalghful, 122, as. — sivalgh fuller, 96, s.
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en (Iroppæ til svalæ, 99, 3 : Husvalelse.

sicartnæ, 161, 2 4 : sortne.

giffuæ swepesak, 139, 3: spotte, forfølge (jf. Matth. 5, 44).

synder-stænkes, 30, 35: søndersplittes.

werzlik sælichet, 86, ^ : Lykke.

sælff-snillen, 56, > 2 : godvillig, frivillig.

y særder, 187, 6 : ?sær.

sætnæt, 36, 10: Forlig.

søffdher, 68, 23. 73, 21: søvndrukken.

sønder-krosæ, 13, 15. 139, is: sønderknuse. — sønderkrosilsæ, 13, 14.

theræ hiærtæ ær sønderskipt, 96, i'. 118, e: splidagtigt.

hun sweptæ haunem y tanum, 27, m: i Klude.

thaa, 17, 24. 83, 20. 97, 12: tiggede (s. 46, 29: thigde).

tharffuæ, 85, s : behøve, Flt. af i/ior/jf.

thelgen wægh, 26, 3 e : deslige, sådan.

thertil at the ære, 4, 11: dersom. '

thighdhe, 102, s : tov.

thiwffnædh, 132, 3 e : Tyveri.

tho hværmen, 1, 20. 22 fl. St. : endskønt.

Guth gaff diæfflene «/to^, 25, 23: Lov.

thorffXænkæ, 20, 3 : tor (må); thorff rensæs, 85, s, thorff ivether^

3, 6 : behøver.

een thot, 43, le. 127, 11; thoat, 106, 3: enddog.

thræk 8, 22. 13, 26 fl. St.: SA-flr-w.

thwingd, 46, 20. 69, 3: Tvang.

ij thuaghen, 73, e : I to, tvætte.

thut, 10, 6. 164, 6. 167, 22: 5A;rål

thrigge dagæ ledh, 53, 33. 88, 28: fre Dages Vej.

thrutmæ, 65, 23. 88, sfi. 161, 33: svulme op. — tlirutmæn, 65, 21;

thrutden, 151, 2 6.

the i% ther amot, 4, 2-: sætte sig op imod(?).

thy ær vær, 5, 7. 7, e. 23, 22. 53, e m. St. : desværre.

mannæ thykkæ, 124, 7 : Menneske-GM??sf. '.

thæden, 12, 13 m. St. : deden, derfra.
|

godh gerning ær Guth thæk, 62, 17. 54, 15. 58, 3 fl. St. : velbe- J

hagelig, tækkelig. — thækneth, 126, 1 4 : Tækkelighed, Behag.
^

til thæs, 40, 30. 82, is. 114, s: indtil; 67, 15: fordi. ?

tidæ-åe\en, 110, 1 o : tiende Delen.
|

tidhæ.gærdh, 51, 20: Tidelæsning, Læsning af de hellige "Tider" (f. Ex. J

Vorfrues Tider). 1

tilbyriæ, 10, 1 2 m. St. [tilbøriær, 181, 26); begynde ; tilburdhæ, 16, 1 7 , m. St. -|
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til-bør, 60, 5. 66, 2. 129, i?: bor, er tilbørlig; tilburdhe, 37, 1^.

125, 2 4.

tilqivccmdh, 3, 3. 84, ib: Tilkommehe, Advent,

dødzsins timæ-fall, 129, e.

hoghfærdhen haftVer tolft' trapper, 176, 3 7 : Grader,

thriidh them nether, 13, 23: sted. — nedherthrudilse, 13, 24.

(røsfp oppa, 75, 13: stole på.

tuskaren, 138, 12: Bagvaskeren (susurro, Ordsp. 26, 20).

tvadelæ, 17, 33: tvedelte. — tvein sinne, 187, 30: to Gange. — tve-

faldan, 4, 12. 29, 13: trefoldig, dobbelt.

tykten ok næfst, 54, 1 7 : Tugt.

tystæ, 169, n. 182, 23: Tavshed,

tæmprædhe, 78, 33: mådeholdne,

tæn, 19, 3 2. 115, 32 (Ejf. tannæ, 80, 24): Tænder.

[u skrives dels w, dels v).

u-aterhaldugh dom, 116, 1 o : uigenkaldelig,

u-bliught til ful thing, 95, 2 s : iiblu.

u-brutelik, 155, 1 2 : uskyldig.

ubrygdilsce , 7, 3.';. 76, 32: Bebrejdelse; 113, 35: Vanry; 115, la.

119, 31: Beskæmmelse; 156, 17: Forhånelse. — ubrydhelighe, 134, u.

u-brøden, 1, 4 : ubrudt,

u-flyligh, 18, 2ep. 166, 27: uundgåelig,

u-genhaldelikt, 166, 2 1 : uimodståeligt,

u-hugnelik, 151, 1 3 : ubarmhjertig,

u-idhen, 121, ^ 5 : doven,

uk, 89, 12: Åg.

u-meghen, 74, 11: meg-et stor; 183, 2 2 : altfor meget,

u-mætelik, 1, ii: umålelig; umcetedhe, 1, ib; umætindher, 1, 19.

aff undre, 83, 1 7 : Forundring,

under-bughnæ, 112, 2 e : underkastede,

u-nwffster, 126, 7 : ustraffet.

u-orsakelik, 9, 11. 135, 20: uden Undskyldning, fortjent.

u-pinlik, 100, 7 : som ikke kan pines.

u-qinæmmelik,' 23, 25. 29, 29. 125, 17: usømmelig, upassende.

u-ruten, 49, 2: (uråden) , fersk, frisk. — opstandelsæ urøtelichct,

106, 3 o : Uforkrænkelighed.

u-fammelichet, 178, 2 5 (?).

u-satte, 124, 2 3 : uenige.

u-sinne, 87, 2 3 : afsindig,

u-sniælder man, 115, 25: uforstandig; u-sniælt til radh, 95, 24.
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u-skællik dyur, 114, 3 2 : ufornuftig,

u-slækkeligh, 75, 3 6: uslukkelig,

u-spiceldit, 1, 4 : uforvansket.

u-tholugh, 146, t : utålmodig.

u-thcek, 143, s: mishagelig; uthækt til godgerningæ , 95, 24: som

har Ulyst.

u-tronæ mæn, 152, 2 5 : vantro. — u-trolichet, 103, 1 w : i'anfro.

u-winnelik, 5, 34: uovervindelig.

ut-byredes, 24, 12: udsprang.

ut-fedhes, 114, 4 : /ødes, avles.

ut-rønæ, 14, 10. 43, 21. 68, 3 o fl. St. : er/are.

ut-slækkæ, 129, 2: udslukke; ut-sl. thyn hungher, 104, 9.

ut-thandæ, 151, 36. 137, 30: udstrakte. — ut-thænilse, 151, 31.

ut-wragher, 12, 4. 18, m. 26, 34 fl. St. : uddriver.

ut-celtes, 120, 1 1 : uddrives.

wadhelik, 80, 2 : skadelig.

thit hiærtæ waffrær ij fafængæ thing, 188, 9 : /»'seer effer. — hugsins

irraffræn eller »bekymrelse ved det som fåfængt er«, 178, 17.

Gutz waldz øghen, 7, 4: Vold, Magt.

wan-frægd, 67, 26, 95, 12: Vanrygte.

wan-hop, 178, 1 2 : Mishåb. — Judas wanhopædhe, 108, 3 2 fortvivlede.

wanlighe, 59, 4. e: ventelig, sagtens.

wan-nytiæ, 14, 24. 78, u fl. St. : misbruge.

wan-skipædher ok syndugher hugh, 112, 2 2 : forstyrret.

wanskæs, 4, 25. 20, 20: forgå; elden w. (går ud), glædlien w., 30, 1 4,

Viinen w., 57, 2: (slap op); 34, 14. 43, 31: fortabes. — wanskilse, 57, :.

60, 2 3 : Mangel.

wan-smakande, 114, 2 s : ildesmagende.

wansomlighe ærvede, 137, 3 e : besværligt.

wan-trolichet, 16, 1 •'
: Vantro.

wan-trøst, 178, 1 2 : Mistrest.

wan-ærlighet, 73, 19. 145, 3 5 : Vanære.

tvarilsæ, 145, s : Advarsel.

warkunnæ, 60, ae. 116, n. 155, 2.',. 158, 2«. 181, 'o fl. St. : ynkes

over, miskunde.

wedher-gangæ, 5, 4 : Vedgåelse, Tilståelse.

wedher-kennce , 115, 28: Bekendtskab. — ivedher-kennæligh , 78, 10:

grandgivellg, tydelig.

wedher-sighe, 20, 20. 62, 23: afsige (forsage).

wedher-skipte, 62, 25: Udlæg, Uddeling.

wedher-talæn, 28, 2 7 : Tiltale.
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wedher-thorff, 37, i*. 113, 12: behøver. — wedher-thorft , 28, as:

Behov, Nødtørft. — ivedher-thorftelich, 74, 35. 183, 22: nødvendigt.

weffues ij ukyschetz lustæ, 59, le; wæfiæs ij drukkenskap , 160, 34:

wæ[Js i, 30, 33: indvikles i, færdes i, hengive sig til.

wid-ærlæ, 154, 2 5 : årle.

the hælghe tro tvillære, 139, 35: (Forvildere), Vranglærere.

windæ hannem som u\Yinnelik ær, 5, 32: overvinde.

the wiæ (vide) æy, 23, 33; wi M^iom (vide), at wi osv.

wndædher (wundædher), 184, 1 9 : såre^.

i wonum, 52, ae: i Fen<c.

wyrdhe, 8, 3 2 : vurdere, agte. — wyrningh, 45, s : Ærefrygt.

icækt, 8, 7 : Vågen.

hart hiærtæ wcegher æy høzslom, 95, 23: bledner ej for Trussel.

ivællænde, 148, 1 5 : sydende.

wcenlik, 17, 1 1 . 72, 34: Skønhed.

wærdhskyldugt, 168, 1
5 ; wcerdhskyldelighe, 55, 1 3 : e/ier Fortjeneste.

wærlz ophooff, 2, is: Verdens Skabelse.

latæ ydhis (idis) æy at ærwedhæ , 66, 23: de dovne gide ej arbejdet.

ydhuger, 179, 4: flittig. — ydhkelik, 66, 33. 80, 8: idelig,

ydhrughæ, 6, 3: Anger. — ydhrughce menn, 5, 30 fl. St. : angerfulde,

ypnce, 29, ae: åbne.

tjrkæ, 95, 35. 70, 5: dyrke,

ysker (ønsker), 13, 22. 35, 25.

ysæld, 31, 35. 47, 33. 65, le: Usselhed, Elendighed.

wi skulæ takæ æffterdømæ, 7, 22; Jhs. sætter figens træ til cefft.; Jhs.

opvækker met sin æfft, 34, 2 1 fl. St., 15, is: Efterligning, godt Exempel.

theræ cefftræ timæ ære wærre wordhne, æn theræ forræ timæ, 115, 26

:

det sidste med dem er blevet værre end det første (2 Pet. 2, 20).

diæffuelsins æggen, 51, 26.

celdene timæ, 89, 23: Alderdommens Tid.

æltæ, 7, 8: drive; 13, is. 73, 29 fl. St. ; bortæltæs, 13, 32. — jorden

skal met æltilsom æltæs, 13, le.

uden æmvæl, 34, 13: men endog; 51, 17. 188, 24.

i ændæhjtennæ, 39, 35 (til Endeligt), tilsidst.

ængeledh, 153, s : ingenlunde.

ængxlæ, 12, 1 t : Angst. — ængxlæs, 51 , 31: ængstes.

ænlitæ, 16, 24. 63, 23. 109, 14 fl. St. : Åsyn, Ansigt.

æriver, 61, 3: arbejder. — ærvedhæ, 23, 14. 148, is fl. St. :
Ar-

bejde, Møje.

14



^10 Ordliste.

hvat æy gingen ij at see? 16, is. 92, 3: hvad mon?

ææ, 177, 9 : e, altid, immer.

edken, 16, is fl. St. : Ørken.

ødhmyukt, 6, s : Ydmyghed.

offwret godz, 67, s: overflødigt. — offivret, 55, is. 125, s: såre. —
til øffwrens, 94, 20: til Overflod.

han wor offtver-ene, 82, 3 : h. blev enig.

myn bok ær opfylt ok offwerlæsen, 125, 3 e : overfyldt.

til øffwerløp, 46, i«: til Overflod. — som them effwer-lop, 127, 21:

som var tilovers.

økges, 85, 1 5 : forøges.

ølfijUæ ok fanytelik werldz hughnet, 51, 33. 99, s: Svir; ølfyllæ-

samquæmd, 52, 20 : Swe-Gilde.

Trykfejl

76, 6 legh 1. logh.

3 1 jthit 1. y thit.

75, I B hætring 1. bætring.

77, 1 3 godher 1. godhet.
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